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STORMAKTSTIDENS LITTERATUR.

Under det att Frankrikes och Englands 1600-talslitteratur

ännu kan sägas vara modern, så till vida som Corneilles,

Racines, Moliéres och Shaksperes stycken ännu gifvas och

läsas, är vår egen litteratur från detta århundrade ohjälpligt

föråldrad. Endast litteraturhistorikern och språkforskaren

taga någon notis om dessa knaggliga dikter, som, fastän de

äro på vårt eget språk, förefalla oss såsom gengångare från

en kultur, som är oss vida mera främmande än Racines och

Shaksperes.

Till en del torde detta bero på den bristfälliga språk-

formen. Men när man stöter sig på denna, begår man i

själfva verket en orättvisa mot vår politiska stormaktstid.

Ty dess mål inom poesien var just att utbilda denna form,

att rikta och förfina språket, att göra det till ett böjligt och

skönt uttryck för tanken. I denna kamp mot ett under 1400-

och 1500-talen nästan förvildadt tungomål låg skalden till en

början, helt naturligt, under, och först 1700-talet skördade,

hvad stormaktstidens ringaktade rimmare hade sått, alldeles

som Racine och Boileau tillgodogjorde sig resultaten af de

franska 1500-talsförfattarnes språkliga arbete.

Denna känsla för formens betydelse hade vaknat med
de humanistiska studierna af antiken, och denna antika poesi

stod också ända till 1700-talets slut såsom det oupphinneliga

mönstret för all diktning. Och dock kan man icke säga, att

den tidens människor trängt in i den antika poesiens väsen.

Hur ytlig i själfva verket uppfattningen var, framgår bäst

af det utdrag, som i det följande meddelas ur Andreas Arvidis

poetik. Ty man må icke tro, att denne blott uttrycker ett
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efterblifvet folks missuppfattning af diktens väsen. På samma
ståndpunkt stodo också utlandets smaklärare, humanister

som Scaliger och skalder som Opitz, och Arvidis poetik är för

öfrigt knappt annat än ett plagiat från den senares 1624

tryckta "Buch von der deutschen Poeterey".

Men trots sina brister är den uppfattning af poesien, som

här kommer fram, dock väsentligen ny. För reformations-

tidens män hade språket endast varit ett meddelelsemedei.

De hade föredragit det framför latinet, därför att det bäst

förstods af gemene man och därför att frälsningens ord ju

måste meddelas på ett för alla begripligt mål. Men de hade

icke älskat det, därför att det var deras eget, det språk,

som talats af de ärorika göter, för hvilka det romerska väldet

störtat. Först stormaktstidens män, som stodo under intryck

af Gustaf Adolfs segrar, sågo modersmålet ur denna syn-

punkt, och i tryck kommer denna nya uppfattning först fram

i dikten Thet Swenska Språketz Klagemål af 1658, skrifven

af pseudonymen Skogekär Bärgbo. Redan ganska tidigt trodde

man, att bakom detta namn dolde sig presidenten Gustaf

Rosenhane, men starka skäl tala mot denna åsikt, och tills

vidare torde därför frågan böra lämnas öppen.

Senare utgaf samme författare tvenne andra diktsam-

lingar, Wenerid (1680) och Fyratijo Små Wijsor (1682).

Äfven deras största betydelse ligger på det språkliga området.

Sonetten ansågs vara den svåraste diktarten, och för en man,

som brann af begär att visa det svenska språkets förmåga

att likt latinet och italienskan lämpa sig för poesi, var det

därför en hederssak att visa, att äfven svenska sonetter kunde

skrifvas. I hvarje fall var detta formella syfte den egentliga

driffjädern för Skogekär Bärgbo, då han utgaf sin sonett-

samling "Wenerid", ur hvilken här några utdrag meddelas.

Den starka patriotiska strömning, som här kommer fram,

förmäler sig under stormaktstiden med en lika stark antik-

beundran. Såsom nyss nämndes hade man redan på 1500-
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talet — i sammanhang med de då börjande klassiska studierna

— lärt sig att beundra de grekiska och latinska diktverken

såsom de yppersta mönstren af skönhet, och uppgiften för

stormaktstidens skalder blef därför att på fosterlandets eget

språk efterbilda dessa. Uppgiften blef att skänka Sverige ett

epos som "Eneiden", en lyrik som Horatii oden, ett drama

sådant som Senecas och till svenskan öfverföra antikens alla

konstfulla versmått. Den, som gick i spetsen för dessa sträf-

vanden, var Georg Stiernhielm, född 1598, död 1672, efter

att hafva beklädt en mängd olikartade ämbeten — såsom

assessor och sedan vice president i Dorpts hofrätt, såsom

riksantikvarie och riksarkivarie, krigsråd och president i

antikvitetskollegium

.

Sin förnämsta dikt, Hercules, som afsåg att blifva ett

svenskt epos, skref han redan 1647, ehuru dikten först

trycktes 1658, och om syftet med denna dikt berättar den

unge Erik Oxenstierna i bref till sin fader, den store riks-

kansleren. Han och Stiernhielm hade ofta talat om det svenska

språkets rikedom, och de hade då funnit, att man borde i

skrifvande och talande inga andra ordasätt antaga än de, som

svenska voro. Stiernhielm hade ock sett, att detta genom rim

och poetiska dikter lätt kunde införas och att därigenom några

ord, som eljest allt för gamla syntes, lättast kunde i vana

bringas. Därför arbetade han på "ett Carmen Heroicum,

det han ville kalla hjälte- eller kämpadikt". Strax därefter

fullbordade han sin "Hercules", som af samtida — med rätta

— betraktades såsom ett språkligt storverk och i själfva verket

är den första svenska dikt, som afser att vara ett konstverk.

Samma fläkt från antiken möter oss ock i baletten Then

fångne Cupido, som dock endast så till vida är Stiernhielms,

att han på svensk vers bearbetat en fransk text af Hélie

Poirier. Men det lilla festspelets betydelse ligger icke i den

obetydliga handlingen utan i de konstfulla verserna, hvilka äro

Stiernhielms.
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Såsom hans lärjunge betraktade samtiden i främsta rum-

met Samuel Columbus, hvilken vid blott trettiosju år skördades

af döden (1679) och som på lyrikens område sökte följa

mästaren i spåren. Hans svenska oden (Odce Sueticce) hafva

dock egentligen blott namnet gemensamt med Horatii och äro i

själfva verket svenska visor, hvilka emellertid utmärka sig för

en för denna tid ovanligt lättflytande rytm. Hans andra stora

dikt, Den Bibliske Werlden, är ett försök att åstadkomma ett

kristligt epos. Därtill var Columbus dock alltför mycket lyriker,

och den, som därför på detta område lyckades bäst, var enligt

stormaktstidens smak den fromme och lärde ärkebiskop

Haquin Spegel (f. 1645, d. 1714). Ur hans ytterst voluminösa

skapelseepos, Guds Werck och Hwila (1685), meddelas här

några korta utdrag såsom exempel på det gammaldags älsk-

värda sätt, på hvilket "fader Spegel" förtroligt kunde språka

med sina läsare. Den sunda lifsglädje, som här kommer
fram och som är så karakteristisk för hela stormaktstiden,

fanns också hos Columbus, och ett utslag häraf hafva vi i

hans anekdotsamling Mål-Roo eller Roo-mål, ur hvilken här

lånats en serie mycket karakteristiska anekdoter om Stiern-

hielm och Lucidor.

På dramats område fullföljdes Stiernhielms verk af Urban

Hiärne, visserligen mest bekant såsom sin samtids kanske

främste läkare, men också, under ungdomen, poet. Då

Hiärne var student, hade han och några kamrater under pro-

fessor Olof Rudbecks ledning inrättat en teater i en sal på

Uppsala slott. Om denna trupps verksamhet känner man

emellertid ej något, förr än den unge konung Karl XI kom

till Uppsala för att, som det hette, studera. Härom berättar

Hiärne i sin själfbiografi : "Det skedde ock igenom Guds

försyn, att högstsalig konung Karl XI om sommaren hade

resolverat sig att någon tid idka sina studier i Uppsala anno

1665. Och såsom Hans Maj : t då var på sitt elfte år, sökte

man bereda honom allehanda lustig- och roligheter. Och
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såsom jag den bästa salen, som med ovidianska fabler i

gipsverk sirad var, innehade till en teater, vart mig af salig

professor Rudbeck proponeradt antingen att representera

något lustspel på samma teater eller att låta samma sal till

konungens plaisir ränsa och alltså teatern nedrifva. Men
såsom teatern hade kostat mig nog både penningar och arbete,

valde jag det förra, valde ock några kvicka af ungdomen till

actores; ibland dem var Gref Gyllenborg och hans broder

Lejonstedt, Tureson, Samuel Columbus, Burman, Plantin

och åtskilliga andra. Spelet var en tragoedia om Drottning

Rosimunda och de longobarders konung Alboin. Spelet aflopp

så väl, att det behagade konungen och de höge herrarna af

Kungl. senaten ganska väl. Jag blef bekant i hofvet därigenom

samt uppväckt att därigenom så mycket mera tänka på en

förbättring. Och ehuruväl att högtsalig konungen då var ung,

blef likväl samma spel uti hans nådiga minne, så att han ett

hälft år före sin död mig än om samma comedia påminte,

då jag trodde, att alltsammans af Hans Maj : t var förgätet."

Genom Hiärnes dagbok få vi vidare veta, att Rudbeck

den 11 juni gaf Hiärne order att skrifva stycket i fråga, och

redan den 15 augusti kunde det, författadt och inöfvadt,

spelas i Uppsala, där representationen varade från kl. 2 till

7 eller 8. Dräkter hade de unga skådespelarne fått från den

kungl. klädkammaren i Stockholm.

Någon större själfständighet äger Rosimunda icke, då

stycket endast är en bearbetning af holländaren Zevecotius'

latinska drama med samma namn, men det är märkligt såsom

det första försöket i Sverige att skapa en tragedi i antik stil

med Seneca såsom mönster.

Denna antikiserande riktning inom den svenska dikten

blef icke långlifvad. De antika versformerna började snart

försvinna, och i "Hercules' " och "Rosimundas" ställe trädde

en följd af mera konstlösa bröllops- och begrafningsdikter,

som dock visa, att poesien — låt vara i en synnerligen trivial
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form — nu börjat blifva en nödvändighetsvara äfven för

medelklassen. Vid sidan häraf fortlefde ock den äldre tidens

"visa", ehuru nu i en icke så litet mera vårdad form. Re-

presentanter för denna klass af skalder äro Lucidor och

Runius — för öfrigt hvarandra ganska olika.

Lucidor eller, som han i det verkliga lifvet hette, Lars

Johansson, var en för den tidens Stockholm typisk vaga-

bond, som bäst skildrats i Columbus' här meddelade anekdot-

samling. Han föddes 1638, lefde sin egentliga tid i Stockholm

såsom "poet" vid alla bröllop och begrafningar och slutade

sina dagar 1674 i ett kroggräl — onekligen en verkligt

poetisk natur, som kanske skulle hafva stått sig bättre inför

eftervärldens estetiska domstol, om vi i stället för hans på

beställning eller spekulation skrifna bröllops- och begrafnings-

dikter ägt mera kvar af hans bekymmerslöst på papperet

nedkastade visor, af hvilka blott ett fåtal räddades af den

boktryckare, som sedan utgaf hans dikter, Helicons Blomster.

Icke heller Johan Runius (1679— 1713) stod särdeles

högt på den sociala rangskalan, men han var dock ett slags

sekreterare hos den grefliga familjen Strömberg och har äfven

skrifvit åtskilliga för den grefliga hofcirkeln afpassade dikter.

Men den krets, hvars skald han dock framför allt var, var

medelklassen i Karl XII : s Stockholm, och af denna får man

onekligen en ytterst åskådlig bild i Runius' dikter, liksom

man ock får en liflig känsla af den kraftiga lifsglädje, som

fanns kvar hos Sveriges folk, krigets alla olyckor till trots.

Och till sist kan icke nekas, att den stackars Runius med alla

sina försyndelser mot den goda smaken skref en för denna

tid ovanligt lättflytande vers. Jämför man hans och Freses

form med t. ex. Skogekär Bärgbos, måste man dock med-

gifva, att dikten, rent formellt sedt, utvecklat sig ofantligt

under det halfva århundrade, som ligger emellan de äldsta

och de yngsta karolinska skalderna.

Den litterära skola, som närmast efterträdde den Stiern-
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hielmska antikiserande riktningen, var den s. k. marinismen.

Denna, som ytterst stammade från den italienska barocken

— den har sitt namn af den italienske skalden Marini —
hade också ett rent formellt syfte. I stället för det vanliga

och naturliga, som ansågs opoetiskt, sökte man efter nya och

mera ovanliga uttryck. Man kunde ej skrifva fjorton, utan

föredrog omskrifningen två gånger sju, fiskarna kallades

hafvets tysta folk, månen himlens silfvervårta o. s. v. Följden

af detta försök att förfina språket blef en oerhörd bombast,

som nu snarast verkar komisk. Och i Sverige slog denna

riktning aldrig rätt an. Den började på 1680-talet och hade

efter blott två årtionden öfverlefvat sig själf. Dess förnämsta

representant hos oss var Gunno Eurelius, adlad Dalsiierna,

hvilken på sin tid var mest berömd för sitt sorgekväde vid

Karl XI : s död, Kunga Skald, som i själfva verket är en

efterbildning af en sång i Marinis "Adone". Men den af hans

dikter, som lefvat längst, gick snarast i en annan stil. Det

var den präktiga Giöta Kämpa-Wisa om Koningen å Herr

Pädar, där han i folkvisans och äfven Bibelns tonart besjöng

segern vid Narva.

Men vid sidan af denna diktning arbetade sig ock en

annan fram. Under 1600-talet hade Frankrike efterträdt

Italien såsom den ledande stormakten inom litteraturen, och

redan under Karl XI : s regering började man att få känning

af denna litteratur. Men lika litet som i Tyskland insåg

man här, att Frankrikes 1600-talslitteratur icke var ett ut-

tryck för en enda smakriktning, utan att äfven där olika

strömningar bröto sig mot hvarandra. En bland dessa var

den s. k. burlesken, som i den lille, puckelryggige Scarron

hade sin förnämsta representant. Ehuru han kanske mer än

någon annan var den förnäma frondens älsklingsförfattare,

är hans dikt så litet salongsmässig som möjligt. Hans konst

bestod i att "draga ned", att mot tidens pretiösa idealism

ställa upp en hänsynslös naturalism och obesväradt röra sig
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med språkets mest plumpa och vulgära ord. Detta var

emellertid en fransk litteratur, som man i i 600-talets Sverige

kunde sentera, och redan tidigt märka vi därför en inverkan

från Scarron, först hos Lucidor, men mest hos den glade

krigskommissarien Israel Holmström, död 1708 vid några

och fyrtio års ålder. Af hans dikter i den burleska stilen hafva

här några prof meddelats.

Såsom den siste af stormaktstidens skalder har här upp-

tagits Jacob Frese (1690— 1729), denna periods störste

lyriker. Ständigt sjuklig hade han, kanske just i följd häraf,

öfver sitt väsen fått en finess, som eljest är främmande för

den sunda, men robusta stormaktstiden, och i hans religiösa

diktning ligger en känsla och en innerlighet, som saknas hos

den äldre tidens ortodoxa rimmare. Frese kan därför lika

mycket sägas afsluta stormaktstidens som börja frihetstidens

litteratur.

* * *

Pseudonymen Skogekär Bärgbo, som — utan afgörande skäl —
ansetts beteckna presidenten Gustaf Rosenhane, utgaf tre diktsam-

lingar: Thet Swenska Språketz Klagemål (1 65 8), Wenerid För mer än

trettio Ahr sedan skrifwin
o
(i68o) och Fyratijo Små Wijsor Till swänska

språketz öfning för 30 Ahr sädan skrifwin (1682).

Georg Stiernhielm föddes 1598 och kallade sig först Georgius

Olai Dalecarlus, antog sedan namnet Lilia och adlades 165 1 till

Stiernhielm. Efter studier i utlandet blef han 1630 assessor i

Dorpts hofrätt, där han sedan steg till vice president. Både såsom

språkforskare, filosof och matematiker utvecklade han en flitig för-

fattarverksamhet, ehuru endast få af hans arbeten utkommo i tryck.

Men sin största betydelse har han dock såsom skald, särskildt genom

dikterna Hercules och Kärt Bröllops Beswärs Ihugkommelse. En samlad

upplaga af hans dikter utkom 1668 under titel Mus£ Suetizantes, där

dock »Kärt Bröllops Beswärs Ihugkommelse» ej upptages. »Hercules»

hade förut tryckts 1658 och Then fångne Cupido 1649. Det franska

originalet hade författats af Hélie Poirier, som var anställd vid

Kristinas hof. Stiernhielm dog 1672 såsom president i antikvitets-

kollegiet.
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Samuel Columbus föddes 1642 och dog 1679 såsom ämbets-

man i Stockholm. De diktsamlingar, han själf utgaf, voro Den

Bibliske Werlden (1674) ocn Oda Sueticce (1674). Hans anekdotsam-

ling Mål-roo eller Roo-mål har först i våra dagar efter handskriften

utgifvits af Hanselli.

Andreas ^Arvidi (d. 1673) var lektor i Strängnäs. Hans poetik,

Manuductio ad poesin suecanam, utkom 1651.

Urban Hiärne (f. 1 64 1
, d. 1724) är egentligen bekant såsom

läkare, särskildt såsom upptäckare af vår första »surbrunn», Medevi.

Hans Rosimunda trycktes icke under hans egen lifstid utan utgafs

först af Hanselli. Till grund för det här meddelade nytrycket ligger

Hiärnes i riksarkivet förvarade manuskript.

Lars Johansson föddes 1658 och dog 1674. Efter att någon

tid hafva studerat i Uppsala, vistades han troligen flera år utrikes

— i hvilken egenskap, veta vi icke. Vid återkomsten uppehöll han

sig såsom språklärare i Stockholm och Uppsala, men lifnärde sig

hufvudsakligen såsom bröllops- och begrafningspoet. Efter hans död

utgaf en boktryckare, Andersin, hans dikter under titeln Helicons

Blomster (1688). En annan mindre samling, Ludda Intervalla, hade

utkommit 1683. Hans vanliga pseudonym var Lucidor den olyck-

lige, men han skref ock under namnen Celinus der betrubte, Thanato-

philander o. d.

Johan Runius föddes 1679 ocn dog I 7 I 3 såsom »sekreterare».

Hans dikter utgåfvos under titeln Dudaim i tre delar, 1714, 171

5

och 1733.

Haquin Spegel föddes 1645 och dog 17 14 såsom Swea Rikes

Ärkebiskop. Af hans många dikter har här endast kunnat meddelas

ett utdrag ur Guds Werck och Hwila, som först utgafs 1685 samt

sedan 1705, 1725, 1745 och 1857. Dess själfständighet är icke

stor, ty det är blott en bearbetning af den dansk-norske skalden

Arrebos »Hexaemeron», som åsin sida återgår till fransmannen Salluste

du Bartas' »Sepmaine».

Gunno Eurelius, sedan adlad Dalstierna, föddes 1661 och

dog 1709 såsom öfverdirektör för landtmäteriet. Hans Kunga Skald

trycktes först 1697 såsom särskild skrift. Ur det långa poemet

meddelas här blott den svenske köpmannens tal. Giöta Kämpa-Wisa
utkom anonymt såsom skillingtryck, och först under 1700-talets

13



Stormaktstidens Litteratur

senare del finnes Dalstierna angifven såsom författare. Enligt en

något äldre källa hade Holmström skrifvit denna dikt. Men af språk-

liga skäl — dikten är på dalslandsdialekt — är det ganska säkert,

att den diktats af Dalstierna, som var bördig från Dalsland.

Israel Holmström föddes i Stockholm i början af iééo-talet

och dog 1709 (i Litthauen) såsom generalauditör. Af hans dikter

har först Hanselli utgifvit en (dock mycket ofullständig) upplaga.

Jacob Frese föddes i Finland omkring 1690 och dog såsom

ämbetsman i Stockholm 1729 efter en längre tids sjuklighet. 1725

utgaf han Andelige och Werdslige Dikter och 1728 Någre Poetiske

Samblingar samt Passionstankar.
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THET SWENSKA SPRÄKETZ KLAGEMÅL, AT THET,

SOM SIGH BORDE, ICKE ÄHRAT BLIFWER.

Dän Rösten som så wijda

Kring Skogen til mitt Boo,

Har hörtz nu länge quijda

Och spilt min bästa Roo,

Har migh befalt at säya

För eder hännes Ord,

Skogekär

Medh rätta iagh migh klagar,

Vthöfwer thet föracht,

På mine gamble Dagar,

Jagh blifwer vthi bracht,

Jagh, som hölts förr i ähra,

Vthi så månge Land,

Dijt migh har welat bära,

Mitt Fålck medh wäpnad Hand.

Medh theras Regemente,

Aff them iagh brukat war,

Bleff iagh, när iagh them tiente,

Hoos andra vppenbar.

Tå lades Greskan neder,

Tå glömdes bort Latin,

2. — Nationallitteratur. 2.

Och intet mehra wäya

Them låta blifwa spord,

Til mina Jagh tigh sänder,

Sade han, nu tala så

Som iagh tigh bäst är känder

Och tu tigh minner på.

Bergbo

:

Hoos hwem som thet war Seder,

At wörda Språken sijn.

Om thet altijdh förachtas,

Som älst och gamlast är,

Kanske må thet betrachtas,

Om iagh ey hålles kär?

Jagh hade welat meena,

När iagh min Ålder seer,

At iagh therföre allena,

Nu skulle älskas mehr.

Men skal iagh thet åthniuta,

Migh länder thet til Skam,

The Döttrar migh förskiuta

Jagh hafwer burit fram?
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Om the än sköne ära,

Och täckias Vngom wäl,

(Som altijd thet begära

Hwad skönt är, vthan skäl)

Hwem wille tå besinna,

Hwad Heder och hwad Prijs,

Then samma skulle finna,

Tilbörligt aff en Wijs:

Som Modren är för alla

Them han har kärlek til?

Them hwilke han befalla,

Sin Hugh och Hierta will?

Jagh hafwer aflat många,

Och wänt en Moders Lön,

Nu effter tijden långa,

Aff mine Foster skön.

Migh sielff iagh hade lofwat,

Mehr Hugnad än förtreet,

När iagh migh sågh begåfwat,

Medh sådan Ymnigheet.

Men nu, hwad kan migh båta,

Medh Fostret blifwa känd,

Som Modren wil förlåta,

Och är ifrån migh wändt?

Om Fremmande migh skämde,

Tå gåfwe iagh thet til:

Min Lycka thet betämde,

När iagh ey hämpnas wil.

Nu finnas mine ägne,

Migh aldramäst emoot;

Nu äre the så trägne,

Til min förnedringz hoot.

At iagh är theras ägen,

Så litet achtas iagh.

Til Spott är hwar benägen,

Mot then som reda är swag.

När mine Systrars Minne,

Är effter theras Död,

Så friskt i hwars mans Sinne,

Och lijder ingen Nödh.

Romaren är förswunnen,

Doch talas Romerskt Mål.

Rätt som man wore bunnen,

Til thess Beröm och Prål.

Thet måste alt beskrifwas,

Nu medh Latinske Ord,

Som intet kunde gifwas,

Och ingen blifwa spord,

Jgenom migh, som både,

Så Gammal är och Rijk,

Ach må iagh intet råda,

Altijdh Latinen lijk.

Jo, hwij skal iagh bekänna,

Migh wara mindre wärd,

På något sätt än thenna

Vthi then ganska Wärd?
Om Språken intet dömes,

Som om gemene ting,

The hwilke så berömas,

Som Hugen faller kring.

Menniskian ähr för ringa,

Här döma något om.

Bequäme finnas inga,

Til fälla sådan Dom.
Wij äre mehr än alla,

The Ting GVdh hafwer giordt.

Thet måste alt omfalla,

Ehuru thet är stoort.
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Först Mannen sielff förswinner, Han ingen mehr bekänner,

Och är en ringa Tijdh. Sigh högre, rätteligh.

En gång och Jorden brinner, Skal iagh tå stå tilbaka,

Så mächtigh bredh och wijd. När någon fram om går?

The höge Slått och Fäste, Och något Rum försaka,

Stå the än tusend Åhr, Ehuru högt iagh står?

Thet minste medh thet bäste, Therföre at iagh ähras,

Doch en gång ända fåhr. Så litet hos så få?

Oss bör man intet föra, För thet at sigh beswäras,

Jbland thet som förgås: Thet andra om migh gå?
Thet Tijden kan förstöra, Ney ney iagh wil behålla,

Och Wädret när thet blås. Then wördning iagh har fått,

Förr än thet alt wardt skapat, Och kan sielff intet wålla,

Tå wore wij nu til. Til the gemenas Spått.

Och när alt är förtappat, Ey eller må iagh klaga,

GVDH oss behålla wil. Så högt ther öfwer mehr
Fåfängt sigh then tå quälde, Åt migh så fåå behaga

Som sökte weta wist, Som iagh nu offta seer.

Hwad Språk Gudh hälst vthwälde, Min Högheet migh thet nekar,

Til bruka först och sidst. Mitt wärde moot migh står,

När Gudligh tingh besinnas, Och på the andra pekar,

Aff then förgängligh är. Them och så illa går.

Hwad Sanning skulle finnas, Mitt ädle Sinne drifwer,

J thetta Mörker här? Migh heller til min Macht,

Hwad Konung wil sitt Ställe, At medh thet iagh nu skrifwer,

För andra träda aff? Emoot stå mitt föracht.

Hans Macht än mindre gälle, Än at medh snöpligh quijda,

Kring Jorden och kring Haff. Onödigt låta see,

Han hafwe nyligt rijke ; Hwad iagh migh säger lijda,

Han ware sielfwer swagh : Och hafwa för ett Wee.
Hwem är mehr än hans lijke, Förachtet wil iagh wijsa,

At föreskrifwan Lagh? Hwad Orsak är ther til,

Så länge han GVdh känner, Ther effter iagh bewijsa,

Allena öfwer sigh, J bäste Ordning wil.
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Och låta sidst förnimma,

Medh Spådom sann och klar,

Af hwem, hwad Tijd och Tima,

Jagh blifwer vppenbar.

J många andra Länder,

Jagh länge brukat war,

Är nu snart som okänder,

J Swerige allenast quar.

Ty när iagh bleff förändrat,

Ther vthe och förwänd;

(Ther mädan iagh har v/andrat,

War offta wäl bekänd,)

Gaff iagh migh hem tilbaka,

At sättia i bättre Roo;

Och kunde ey försaka,

The Göthar som här boo.

Then Kärlek alle draga,

Til sijne Fäders Bygd,

Migh kunde så betaga,

Jagh hölt thet för en Dygd:

At til then Orten wända,

Mit Vthsprung war vthaff,

Ehwad tå måtte hända,

Hijt hem iagh migh begaff.

Then Tijdh iagh här har warit,

Så sedan såsom förr,

Än iagh vth hade farit,

Try tusend Åhr migh gör.

Medh en tilbörligh Heder,

Är iagh förr wördat här,

Til thess at iagh så neder

Omsijder kommen är.

Nu för en Tijdh begyntes,

Oskäligt mitt föracht,

At som en Blygd thet syntes,

Hwad iagh hälst hade sagt.

Här talas altijdh mehra,

Medh andra Måål än migh.

Och skal man någothera,

At lära önska sigh,

Så läres för alt annat,

Än som iagh läras kan.

Jagh weet then som skal sannat.

Här är så mången Man,

Then tiugu Åhr tillijka,

Och then än tiugu Åhr,

Har wistas vthi Rijke,

Och intet migh förstår.

När Babylon förstördes,

Medh Högheet sin och Prål,

Kan skee tå intet hördes,

Så mångahanda Måål.

Jnfödde flitigt lära,

Främmat the höra här.

Vthlänske hålla i ähra,

Alt hwad som theras är.

Hwad samquäm här anställes,

Är som thet wore skam.

J hwad Taal hälst ther fälles,

Medh Swenska komma fram.

Nu hälsas intet mehra,

Ey biudes fahra wäl,

Om thet ey skeer etthera,

Medh tyske Ord man stiäl,

Eller och kanske medh Franske

;

Thet Liudet är så sött,

At the man migh förwanske,

Som ringa blifwer skött.
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Ehwart vth man sigh wänder,

Nu höres alt Monsör,

Så känder som okänder,

Straxt swarar Servitör.

Hwem Adels Nampnet gifwes,

Ehurudant thet är,

Thet effter Tyskan skrifwes,

Som them nu är så kär,

The hålla sigh för wara,

Mehr ädle medh tyskt Nampn.
Och låta migh så fahra,

Rätt som then andras Hampn.

Jagh finner många bära,

J Swenska Kyrckior in,

Rätt såsom för en Ähra,

The tyske Bökren sijn.

När Barnen skole läsa,

Til, heller ifrån Bord,

Föräldrarna them snäsa,

Skeer thet medh Swenska Ord.

När man en Vthländsk frägar,

Om han migh lära wil,

Han påkkandes straxt säger,

Hwad gagnar migh thet til?

Mitt Språk är myckit bättre,

Migh stygges thetta här.

Sigh så i Sinnet sätter,

Thet bruka hwar han är.

Han talar medh the ringa,

Medh höge lijka så,

Och finner bland them inga,

The honom ey förstå.

Thet är the Swenskes Ähra,

At the så många Tal,

Så färdigt kunna lära,

Alt hwad them sätts i Wal.

Doch borde them at hålla,

För the Vthländskes Skam:
(See the sigh sielfwe wålla

At the så sättias fram)

J thet the intet willa,

Och kunna ey lära migh.

Tro intet göra illa,

At dyrka sitt och sigh.

Hwem ey wil vppenbara,

Sigh kunna mine Ord,

Må ingen eller swara,

På hans sätt, blir han spord

Ty mången kan och blyges

Bekänna thet han kan,

At han tå öfwertyges,

En ... . Man.

Sigh ingen effterrätte,

Hwad Höge göra må

:

Thet är nogh til vthrätta,

Widh Regementet stå.

Them bör thet kunna mehra,

Än Folcket i gemeen,

Som hafwa til regera,

The andra hwar och een.

Man weet thet, medh hwad Vnder,

Then Öfwerheet nu beskärd

Är til at lefwa under,

Så månge Språk har lärdt.

Lemarna ey behöfwa,

Thet Hufwud weta wil,

Men skal migh någon öfwa,

Står thet mehr andra til.
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Doch skal han migh behaga,

För thet iagh hemma är,

Och kan iagh nu ey klaga,

Thet iagh ey hålles kär.

Thet är en tijdh förhänder,

Och lyser innan kort,

At han doch mehra wänder,

Sigh från the andra bort.

Tå skal han intet lijda,

Någorstädz mitt Föracht.

Thet iagh mehr skulle quijda,

För thet iagh hafwer sagt.

J medier tijdh iagh ängslas,

Och önskar wara frij,

Rätt såsom then ther fängslas,

J Banden han är ij.

När iagh weet många dölia,

Then Prijss migh ärnad är,

Medh Mörker öfwerhölia,

Mång Skriffter här och ther.

Jagh weet Arbeten liggia,

Som intet komma fram,

Ehwem them wille vthtiggia,

Aff fruchtan för then skam,

För min skuld blir them gifwin.

Swenskt Godz thet gäller minst,

Fins Book på vthlänsk skrifwen,

Är där på större Winst.

Men intet skal then ena,

Ovidius dyrkas så,

Rätt som han wore allena,

Then Vnge läsa må.

Ey Seneca berömas,

För sijn sångfulle Skrifft,
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Ey heller Plautus dömas,

Ensam i lustigh Dicht.

Jagh kan en gång vpwäckia,

Then vthi Orden all,

Jagh noghsampt wil vptäckia,

Hwad han framföra skal.

Fast nu sigh ingen drijstar,

Til göra något Proff,

Är intet thet them brister,

The Ord them görs behoff.

Om Judarnas Bedrifffer,

Och alt thet them är händt,

Medh the Chaldeers Skriffter,

På Swenskan finnes wändt.

GVdz Lagh och CHristi Wilia,

Förstås aff mine Ord,

At ingen kan åthskillia,

Hwar hon är bättre spord.

Om Christoffer och flera,

The hade nogh aff migh,

När the til at förmehra,

Swensk Lagh, beflijta sigh.

Hwij skulle iagh tå inthe,

Nu så wäl räckia til?

Är thet som iagh ey hinte,

At man migh omgå will?

Ney ney, men the förswäria,

Förthenskuld mitt förswar,

Migh ingen först wil wäria,

Och göras vppenbar.

Således intet hände,

Vthi the Grekers Land.

Hwem Språket ther ey kände,

Gick honom så i Hand.
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At han hölts för ett Under,

Ehwart han gick omkring,

Besågs ther alle stunder,

Sorn en ny sälsam ting

Then som hoos them war främa,

Man för Barbarer hölt,

Ther måste han sigh skäma,

För thet han intet wölt.

Wijs hölts then intet wara,

Som hade ey Greska lärt,

Och intet galt förswara,

Thet Mål han hade kärt.

Han måste straxt förändra,

(Och fick napt see sigh om,)

Sin Drächt, lijk medh the andra,

J Staden tijt han kom.

På thetta Sätt föröktes,

The Grekers Macht och Flor

Jfrån alt Folck tijt söktes,

Som til en marcknad stor.

At goda Seder lära,

Och känna theras Taal.

Then Ort hölts rätt i ähra,

Ther Dygden hon war faal.

J Rom gick sammalunda,

Och effter samma Art,

Som theras Macht tilstunda,

Bleff Språket reent och klart.

När thet sin Wördning miste,

Snart Wäldet och förswan,

Så at vppå thet sidste,

Man inthetere fann.

Så länge the vthstängde,

Hwad främmande them war,

Och intet vthlänskt mängde,

Så bleff Latinen quar.

Ther effter drogh hon tädan,

Then gode Systren mijn,

Och lempnade them sädan

Oächta Dottren sijn.

Man troor thet kunna hända,

Jagh giorde lijka så,

Och wille migh bortwända,

Från them som migh försmå.

Men thet är från mitt Sinne,

Fast långt, och aldrigh tänckt,

Jagh blifwer quar här inne,

Ehuru iagh är trängd.

Här wil iagh ännu blifwa,

Förthenskuld synnerligh,

At ingen kan migh drijfwa,

Aldeles vth för sigh.

Och som the Swenskes Wälde,

Än intet fullwäxt är,

Jagh migh nu fåfengt quälde,

Til at förbijda här.

Här effter alle Dagar,

Och medh thess tilwäxtz Åhr,

Min Wördningh mehr tiltager,

Och mehra dyrckan fåhr.

Nu restar migh förklara,

Thet intet är mitt Feel,

Om iagh ey säyes wara,

Så skön och rijk, och heel.

Orsaker äre många,

At iagh förachtat är,

Och vthaff Tijden långa,

Vthsprungne flyta här.
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Thet första som migh skadar,

Min ägen ålder är,

Them aldramäst beladar,

Migh lära medh Beswär.

The äldste Orden mina,

En stoor deel intet weet;

En deel i Skriffter sijna,

Medh them gör mäst förtreet.

Seer man at alle andra,

Här brukelige Tingn,

Medh Tijden sigh förändra,

Och gå som i en Ring.

Thet som en Tijdh war Seder,

Är en gång nederlagdt,

Och när thet är lagdt neder,

Tages åter vthi acht.

Ty emoot öden strijda,

Är fåfengt biuda til,

Wij moste thet förbijda,

Hwad GVdh han hafwa wil.

Therföre intet gäller,

När intet Tijder är,

Man sigh moot Tijden ställer,

Och gör sigh tå beswär.

Om iagh nu brukad blifwer,

Fast på ett annat sätt,

Än Lagen migh beskrifwer,

Och iagh är förr hoopsätt,

Så skrifwes iagh medh rätta,

Som bruket är idagh,

På wåre Bygder slätta,

J wåre Bönders Lagh.

J Fall at något feeltes,

Är thet loffgifwit tå,
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Aff migh sielff, migh tildeeltes,

The Ord man bruka må.

Och intet främat taga,

Fins iagh ey räckia til,

Thet ingen kan doch klaga,

Som rätt betänckia wil.

Än tusend Ord iagh äger,

Som vppå andre Mål,

Man ännu intet säger,

Ehuru är theras Prål.

Then Orsak iagh än finner,

Til mitt föracht, är then

J hugen intet rinner,

Vppå the Swenske Män.

Än altijdh Krijgh och Örligh,

Och ridderligh Bedrifft,

Hoos them är funnen görligh,

Wanähra til min Skrifft.

När andra bruka Pänna,

Och skrifwa alt som mäst,

The lära Bossar spänna,

Och heller rijda Häst.

Hoos Götharna thet hände,

Som wunne förr Atheen,

Thet rådhslogz at man brände,

Ther Bökren i gemeen.

Ney stegh en vp at swara,

Tå blefwe the som wij,

Orädde för all Fahra,

Widh Krijget swefwas ij.

Så länge Greker öfwa,

Sitt läsande i Book,

J Säkerheet the töfwa,

Til thess the äre i Ook.
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Oss wåre Wapen hielpa,

Til Segher här och thär.

Them theras Böker stielpa,

Som the mäst hålla kär.

Så talade tå thenna,

Så meente alle slätt,

At theras Böker bränna,

Thet wore intet rätt

Aff sådant theras Sinne,

Och sådan Lust til Krijgh,

Är litet vthi minne,

Om the förgäta migh.

Doch medan en deel fächtar,

Skal iagh förordna them,

Som prijsar och vrsächtar,

Här effter Götha Män.

En Orsaak vppenbarligh,

Är och til Swagheet min,

The månge Vthtågh fahrligh,

Mitt Folck vhr Länder sin.

Giordt hafwer, kring om Jorden,

Så offta hijt och tijt.

At iagh är minskad worden,

Aff theras wandringz nijt.

Två gångor femton Härar,

Jagh fölgde vthur Land,

Men thet migh än beswärar,

Thet gick them så i Hand:
The kunne fåå tilbaka,

Sitt Land och sädan migh,

Förglömde när the smaka,

Then Lust the sökte sigh.

Ty mäst när som the tyckte,

At Swerie war förträngt,

Som Swermar the vthryckte,

J andra Länder långt.

J månge Åhr the fore,

Then heela Asien om,

Och hwar the förste wore,

Mehr hopwijs effter kom.

Medh them iagh war tillijka,

J Spanien, Wälske Land,

Africa, Franckerijke,

Bort öfwer Siö och Sand.

Thet blefwe långt iagh sade,

The Kungars Nampnen nu,

Som migh i Sälskap hade,

Til Ottetijo siw,

Från Berick, then iagh kände,

Som först vhr Swerige drogh,

Til Rodrick tå min ände,

Jagh vthi Spanien togh.

Thet Land them gick tilhanda,

En deels behölt migh quar,

En deels migh ihop blanda,

Medh Målet som ther war.

Så at iagh lempnad finnes,

Ännu på mången Ort,

Hwar aff thet sigh påminnes,

Hwad Göthar hafwa giort.

När the som migh så förde,

Then heela Wärden om,

Ther blefwe nu förstörde,

Jagh hijt tilbaka kom
På Folck iagh fann förswagat,

Mitt Fosterlandh och migh,

Som iagh har offta klagat,

Medh the långsamme Krijgh.
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Ther effter gick migh wärre,

(Fast aldrigh Rijket här,

Aff Vthländsk Macht och Härre,

Än öfwerwunnit är)

Thet bytes om then Lära,

Och then vhrminnes Troo,

Som förr hölts vthi ähra,

Hoos them i Swerige boo.

Så mycket thet them hielpte,

Så skadade thet migh,

Thet war thet migh först stielpte,

Och skämde synnerligh.

Min Owän bleff tå snarligh,

Then som förr war min Wän,
En sådan Mootgångh fahriigh,

Förnam iagh aldrigh än.

The CHristi Nampn bekände,

Här inne aldraförst,

Moot migh sitt Haat vptände,

Aff en mordgirigh Törst.

Alt thet the funno skrifwit,

Som sigh tildragit war,

(Om något war än blifwit,

Alt ther til lempnat quar)

Aff Fruchtan thet vpbrändes,

At ey i någon Skrifft,

Then förra Gudztienst kändes,

Och lempnas thess Förgifft.

Hwart Altar kastas neder,

Hwar Högd han reeffs i Grund,

Hwar Kyrckia medh sin Heder,

Hwart Offer och hwar Lund.

Thors, Odens, Friggas, Säte,

Beläte, Brunnar, Trää,

The skulle så förgäta

Medh Tijden ä och ä.

Medh rätta the förgiorde,

Alt thetta och medh skäl,

Them intet annars borde,

Thet war altsammans wäl.

Men migh ther hoos antasta,

Och migh vthrota slätt,

Må hwar man billigt lasta,

Som thet war föga rätt.

Jagh kunde litet wålla,

Om thet medh migh beskreffs.

Hwad the för Truldom hålla,

Thet onda här bedreffs.

The gamblas Brister warna,

Hwar man them skriffne seer,

Och göre oss förfarna,

J all wår Handel mehr.

Then Christne sanna Lära,

Hade än så säker stått,

Och intet mindre ähra,

Aff mine Böker fått.

Apostlarna hijt sändes,

Wäl wiste på hwad Sätt,

Medh mindre at iagh brendes,

GVdz ord stadfästes rätt.

Then helge Herbertz lärde,

Predikan, mehra dreff,

Än Eelden han förtärde,

Som migh påkastat bleff.

Ansgarius medh then gode,

Staffan och Adalwart,

När the beweckte, bode,

Medh lämpa Fogh och Art,
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Vthrätta mycket mehra,

Än som all Skrifftens Brand,

Kung Biörn och andra flera,

Här bruka i wårt Land.

At Heimer lät borttaga,

Vpsala Kyrckians Guld.

Är mindre til beklaga,

Hans stoora Grymheetz skuld,

Än Oloff Skått Kung öfwar,

Som flere Kyrckiors Prål,

Och mitt beröm bortröfwar,

Til Spått sitt ägit Mål.

Men sädan hwad Orsakar,

Then högste Präst i Rom,

At han migh och försakar,

Och fäller sådan Dom,
Thet iagh på alle ställe,

Vthrotas måtte här,

Latinen måtte gälla,

Allenast här och thär.

At Mässor, Böner, Sånger,

Anstältes på Latin,

Och sände månge gånger,

Hijt stränge Påbudh sijn.

Aff honom aldrigh wänte,

Jagh migh ett sådant Hoot,

Och aldrigh thet förtiente,

At han migh war emoot.

När iagh thet lidit hade,

Jn moot siwhundra Åhr,

Sigh ännu moot migh lade,

En annan Mootgång swår.

Man vndslap här then Willa,

Och thet Affguderij,

Som Påfwen wil inbilla,

Men iagh bleff intet frij.

Jagh bleff än mehr beswärad,

Och miste mitt förswar,

Och wardt nu mindre ährad,

Än iagh tilförne war.

Alt hwad som aff Papister,

Beskrifwit war medh migh,

J hastigheet iagh mister,

Jgenom theras Krijgh.

Medh sigh min Heder förde,

Then stålte Biskop stoor,

Som mitt Beröm förstörde,

När han vhr Landet foor.

En Brask thet samma öfwar,

Aff östergötlandz Stifft,

Han Swenske Böker röfwar,

Och hwad thär fans för Skrifft.

The Gamble Göthars långe,

Rijmböker han borttogh,

Och theras Wijsar månge,

Hwar på Historien stogh.

Ty alt hwad låfligt giordes,

Och ridderligh bedreffs,

J Gambletijden, spordes,

Och alt medh Rijm beskreffs.

The Greker ingen glömer,

Som togo Troya in,

För thet at them berömer,

En Grek medh Rijmen sijn.

Mehr gagnar them the funne,

Homerum til sitt Loff,

Än alt thet som the wunne,

Medh heela Paris Hoff.
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När the hans Skriffter miste,

Är och alt theras Roos,

Som ingen nu mehr wiste,

Aff them och slätt sin koos.

Migh är thet än i Minne,

Doch medh mitt störste Wee,

Hwad Hieltar sigh här inne

J Swerige låte see.

Jagh sågh Achillis lijke,

Och then ey mindre war,

Än then som Troyce Rijke,

Togh vnder sitt Förswar.

Jagh sågh och mins allena,

Then ingen Förmånn gaff,

J Wackerheet Helena,

Som mycket säyes aff.

Men ach ! Jagh migh påminner,

Jagh sågh tilförne här,

Then intet öfwerwinner

Homerus som än är.

Altså är nu förswunnin,

The GöthaMäns bedrifft,

När intet blifwer funnin,

Mehr om them någon Skrifft.

För them iagh intet quijder,

Them war en Dödh beskärd,

För Skrifftens skuld mehr lijder,

Som ingen Dödh war wärd.

Hon hade tient at blifwa,

Så länge Wärden står,

Så länge Folcken skrifwa,

Så länge Solen går.

Hon fördes som iagh sade,

Vhr Landet medh the twå,

Papister, som nu hade,

Alt hwad the kunde få.

Widh theras Tijdh tilhopa,

Hwar aff thet här och thär,

Än finnes kring Europa,

Ther thet minst achtat är.

J Rom en deel förwaras

Til födo Matk och Maal,

Kan en gångh vppenbaras,

Och frijas vhr thet Quaal.

När man först böriar leta,

Tå skal man finna på,

Och flere Rum få weta,

Hwar thet än dölias må.

Förvthan thet förtaide,

Föracht och hinder stort,

Migh intet ringa qualde,

Then Skadan migh har giordt.

The främa Kungars Wälde,

Vthaff the Jutars Blodh,

Som Swenskom wedergälde,

Så theras Wilia godh

:

At när the äre tagne,

Aff ett frijwilligt Waal,

Tå äre the vthdragne,

The Swenske til stoort Quaal.

Tå hafwa the vthplundrat,

Archiver och Cantzlij,

At mången sigh förvndrat,

Har på thet Tyrannie.

Thet til min Prydna lände,

The fööra träget bårt,

At göra så min ände,

Så framt the kunde kårt.
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The Runasteenar stoora,

Nu intet lempnas quar,

Och söchtes til förloora,

Alt hwad i Swerige war.

Thet måtte synas Vnder,

Om iagh och lempnad är,

Som lefwat har in under,

The grymme Härrar här.

Omsijder war min ägen,

En Konung aff Swensk Blodh,

(Altså är Lykkan trägen,

Mot migh och aldrigh godh.)

Then migh ju så förfölgde,

Som någon hade giordt,

Sitt Haat nu intet dölgde,

Ehuru thet war stoort.

Til Pålandz Rijke krönter,

Kung Sigismundus bleff,

Aff hwem iagh så wardt lönter,

At han migh och fördreff.

Tå fans en wäldig Hielte,

Från Södermanna Land,

Som i Förswar sigh stälte,

För migh medh Swerd i Hand.

Om han ey funnitz hade,

Tå wore Swerige Trääl,

För Frijheet Wår sigh lade,

Then samma vp medh skääl.

Jnbördes Krijgh förderfwa,

Then som them förer, mäst.

Doch offta the förwärfwa,

Then Frijheet them är bäst.

Tilförne the migh skämde,

Och wore nogh til meens,

När Göthar intet stämde,

Medh Swenske öfwereens.

Ty Nyie gånger hände,

At thesse Rijken tw,

Sigh från hwar annan wende,

Från Magogs Tijdh til nu.

En Konung Swerige hade,

En annan Götha Land,

Jnbördes sigh tilsade,

The både, Mord och Brand.

J medier Tijdh migh härier,

En thär then andra här,

At iagh, när hwar sigh wärier,

Hoos både plågad är.

Så mycket ondt migh mötte,

Så olycksam iagh war,

Så mången migh anstötte,

Och på migh händer bar.

Min Tröst är thet allena,

Ehuru iagh war trängd,

Bland andre Språk orena,

Står iagh nu oförmängd.

Ty hwarken Ninus räckte,

Sitt Regemente hijt,

Ey heller Cyrus sträckte.

Til mitt Folck, sitt Gebijt.

När Alexander lade

All Rijke vnder sitt,

Han intet wunnit hade,

Moot thetta Folcket mitt.

Och Caesar näpligh hinner,

Jn til thet Swenska Haff.

Sitt wäldes Gräntz thär finner,

Och moste draga aff.
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]agh kom, ]agh sågh, han sade,

Men intet mehr, iagh wann,

Hans Ståltheet nederlade,

Thet Motstånd han här fann.

Än finnes Danmarcks Krona,

Förd wara til Wien,

Aff them som intet skoona,

The Språk man håller reen.

Och flere Grannar mijna,

Betwungne aff vthländsk Macht,

Som såge Språken sijna,

J största Willan bracht.

Thet må iagh intet klaga,

At medh vthrustad Häär,

Owänner mijna draga,

Emoot migh hwar iagh är.

Thet skulle intet lijda,

The mijne Kämpars Modh,

Beredde, för migh strijda,

Och wåga Lijff och Blodh.

Ney thet skal aldrigh finnas,

At iagh i ypet Fält,

Aff någon skulle winnas,

Som sigh har moot migh stält.

Medh hemligh Krijgh iagh plågas,

Medh List och medh försåth,

Om en gång något wågas,

Så skildes wij snart åth,

The låta see sigh Wänner,

The som migh hata mäst,

At then som them ey känner,

Han troor them aldrabäst.

Hwem skulle migh förswara,

För Falskheetz stoora Macht,

All ting är samma Fahra,

J Wärden vnderlagdt.

En Owän vppenbarligh,

Then hatar man igän,

Men then är mehra fahrligh,

Som synes wara Wän.
The Fremmande hijt komma,
Från andre Land til boo,

Här synes oss så fromma,

At man them mehr skal troo.

Hwad vthan migh befinnes

J sanning, intet är

Aff Nöden, thet påminnes,

Jgenom mitt Beswär.

Hwad oss Wulff Gyler tiente,

Hwad Bernhard Melen war,

Then som man här förlänte,

Wårt Calmar i förswar.

Conrad von Phy och flera,

Them man sigh litte til,

Jagh nu medh sådant mehra,

Vpräkna intet wil.

Här effter wij förmoda,

Mehr trooheet finnas skal,

Aff the vthländske goda,

Som sättias här til kall.

Stoor hielp wij hafwa funnit,

J wåre sidste Krijgh,

Och medh them Segher wunnit,

Som oss förbunde sigh.

The hålla i stoor Ähra,

Wårt Folck, wårt Mål, wårt Land,

Fast the oHjke ähra,

Som Hampna til wår Strand.

30



==^
Thet Swenska Språketz Klagemål

The Språken intet wåla,

Thet är mäst theras skuld,

Som i sin Handel snåla,

Allenast dyrcka Guld.

En deel aff them vthstänger,

Wårt Folck, aff theras Winst,

Och ther widh Swenske Dränger,

Ju brukar aldraminst.

Men wåra ägne skrifwa,

På Taflor Tyske Ord,

Som här vthängde blifwa,

At göra sigh kungiord.

En Swensk skäms intet sättia

:

Här sälies Swediskt Bijr;

En skrifwer medh stoor flättia,

Gut Wein verkaufft man hijr.

Jagh weet här många wandla,

Aff allehanda Fålck,

Som intet kunna handla,

Medh oss förvthan Tålck.

The kunna intet alla,

Migh lära medh en hast,

Thet skulle mången falla,

Omöijeligit fast

The må lijkwäl besinna,

Hwar Kunglig Sätet är,

Ther bör man Språken finna,

Mehr hedrade och skär.

Them borde migh doch lära,

För thens skuld som här boor,

Fast någon mindre ähra,

Migh elliest wärdigh troor.

Men offta får iagh höra,

Hwar Gudztienst hållas skal,

At Tyskars Liud förstöra,

Then Swenske Sången all.

Medh annat Språk instämma,

Och medh ett fremma Liud.

Är intet sigh bequämma,

Til at rätt prijsa GVDH.
Men at iagh intet klagar,

Mehr om vthländskes Feel,

J thet migh minst behagar,

Är mäst the Swenskes Deel.

Hwij må the sådant lijda,

Hwij görs här intet til?

På oss the skulden wrijda.

Thet sägz at man så wil.

Them någon Gunst beskärde,

The Phoebi Systrars Chor,

Och hållas wara lärde,

Thet man och om them troor.

Hwarföre må the öfwa,

Så litet Lärdom sijn?

Och intet medh migh pröfwa,

Til theras Prijs och mijn?

Them borde sigh förswara,

För theras Grannars Spee,

Och en gång vppenbara,

Thess Feel som åth them lee.

Hwem får iagh som bewijser,

Then Lögn oss lägger på,

En Oloff Worms som prijsar,

Hwad Danskt hälst wara må?
Pontanus och the flera,

Medh Falskheet gifwa an,

At Danskan Heder mehra,

Aff Åldren pröfwa kan.
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Hwad är thet Swenske rädas,

Som skrifwa intet mehr?
Så wäl som iagh the hädas,

At man ey Böker seer.

Åth them ther effter fräga,

Wij säya medh stoor skam,

Thet wij nu intet äga,

Som wärt är wijsas fram.

På elfwe Språk nu trykkes,

Calpijn, migh vthelagt,

Hwad må thet Wärden tykkes,

Om oss, aff thet föracht?

Ja ther ij, en vthtydde,

Hwad thet Ord Gothus war,

Han säger at thet lydde,

En groff och plumper Kar.

O tu för alla grofwa,

Then aidragröffste Took,

Som aldrigh war til Hofwa,

För tu thet skreff i Book.

Fans någon then ey wiste,

The Göthars ädle Blodh?

Och någon then ey prijste,

Thess ridderlige Modh?
Vp vp aff eder Dwala,

Förswarer nu hwar sigh.

J måste och så tala,

Och stunom lempna Krijgh.

Hwad hielper alt allena,

Bedrifwa något stoort?

Skal Wärden så få meena,

Om thet j hafwen giordt.

När Wärcket ändat blifwer,

Så ändas edert Roos,

Så framt then thet beskrifwer,

Han icke är ther hoos.

Men ingen wil nu böria.

Then något högre är,

Han blygz at man skal spöria,

Thet han har Skriffter kär.

The ringa från sigh skiuta:

Aff alt Arbetet wårt,

Är ingen Frucht til niuta,

Ehuru thet är swårt.

Så många litet kunna,

J höga Wärde stå,

Wil Lyckan oss thet vnna,

Mehr passa wij ey på.

Hwad the mehr sådant säya,

Kanske som minst förstå,

Bör eder intet wäya,

At
j
ey skrifwa må.

Förachtat ingen blifwer,

Medh mindre at jw han,

Orsaken ther til gifwer,

Förr än han stö tes an.

Then som Betalningh söker,

Han skrifwer aldrigh wäl,

Hwem mitt Beröm föröker,

Beprydas skal medh skäl.

Ey heller tienar straffa,

En annan medh sin Skrifft,

Thet gifwer nogh til skaffa,

Och är ett mitt Förgifft.

Widhlyfftigh Skrifft oss ledes,

Skriff wälbetänckt och kart.

Medh hast du ingaledes,

Skäm tijna Färior bort.
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Hwar man thet skal bekänna,

At intet Språk så swårt

Thess Egenskap rätt känna,

Är funnit än, som wårt.

Latinen läres skrifwa,

Så lätteligh och snart,

Mehr Tijdh skal en sigh gifwa,

Til bruka migh medh art.

Och ther som Swårheet finnes,

Sigh läter Konsten see

Hwad vthan Möda winnes,

Kan vthan ähra skee.

Jagh sörde när migh sades,

At Nordast i en Wrå,

J Fängelset inlades,

Then som iagh hoppas på.

För thet han hade brutit,

Jagh nästan quijder än,

Och hade gerna skuttit,

J hans Rum många Män.

Nogh ledh iagh tå han fängslas,

Kanske thet war hans rätt,

Ther öfwer doch mehr ängslas,

At han förgät migh slätt.

Som Flugan quick och snäller,

J Sommars Wärman går,

Medh Kölden Modet fäller,

Och intet mehr förmår.

Så fryser bort hans Sinne,

Aff then owaane Köld;

Och wissnar bort hans Minne,

Ther han så lågh fördold.

Ther effter migh än möter,

Poesis medh stoort Wee,

3. — Nationallitteratur. 2.

Och klagar at aff Göther,

Än wore miste the.

Som wår Parnassus hade,

Til sitt Beröm vthwalt,

Them war nu som han sade,

All theras Skuld betalt.

En Sårg war för oss alla,

Doch borde söria mäst,

The som them Landzmän kalla,

Och them behöffde bäst.

Hwem hittar nu påföra,

Tilhopa mine Ord,

Som them war lätt til göra?

Än är han intet spord.

Lijkwäl här mycket finnes,

Hwar til oss felas the,

Som föra oss til Sinnes,

Hwad Vnder wij här see.

Nogh är thet som förtienar,

At blifwa tecknadt an,

Om elliest GVDH förlänar,

Then som thet göra kan.

Wij hafwa til beröma,

En Konung, hwilkens Dygd,

Wij intet kunna glöma,

Förvthan största Blygd.

The andre Kungar ähras,

På allehanda sätt,

Aff oss thet nu begäras,

At göra och wår rätt.

Ther hoos är wärt påminna,

Thet Folck som födas skal,

Hwad wåre hieltar winna,

För Prijss, kring Wärden all.
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När som the Wapnen föra,

Emoot then Harm och Hoot,

Then the oss altijd göra,

Som äre oss emoot.

Nogh är här til beskrifwa,

Om vnderlige ting,

Som intet fundne blifwa,

The andre Landen kring.

Jern, Kåpar, Silfwer, bryter,

Man vthur Jorden åp,

Ett Bruk, som intet tryter,

Them ther til slå sitt håp,

Diur, Fiskar, Fruchter finne

Wij öfvverflödigt här,

Vthaff thet slagh här inne,

Allenast hoos oss är.

Hwar aff the intet weta,

Vthi the andra Land,

Och fåfengt effter leta,

Bort öfwer Siö och Sand.

Doch är thet napt så ringa,

Som ey beskrifwit är,

Hoos them. Här finnas inga

Som skrifwa något här.

Lijkwäl the sigh förundra,

Lijkwäl beröma the,

Jcke en aff många hundra,

Beskrifwa thet the see.

Så månge Hampner sköna,

Så mången wacker öö,

Så många Lunder gröna,

Så mången lustigh Siö.

Om Kärlek någon drefwe,

Til Skönhetz Prijss och Låff,
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Nogh Orsak ther til blefwe,

Seer han wårt Kungahoff.

Om Laura förtiente,

Beröm för Deyeligheet,

Och at Petrarcha wänte

Medh sådan stadigheet:

Om Daphne om Corinna,

Vptände sådan Brunst,

Hoos them som moste brinna,

Aff Hopp til theras Gunst.

Så wäl förtiena många

Beröm, aff alle the,

Här medh sin Vpsyn fånga,

Them som vppå them see.

Som Venus hade drifwit,

Poeter vthi Rom,

Så hade Frigga gifwit,

Och här til skrifwa om.

Så framt thet någon wore,

(Vptänd aff hennes Flarn)

Then ingen Fahra bore,

Til låtat komma fram.

Migh sades thet man achtar,

Så ringa Rimen här,

At hwar man sigh nu wachtar,

Them synas hafwa kär,

At inga som sigh borde,

Them kunna läsa rätt,

Än doch the wore giorde,

På aldrabäste Sätt.

Så är alt när thet börias,

Alt owaant synes hårt.

När flere skrifwa spörias,

Är lätt thet förr war swårt.
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Mångt Ordspråk the nu bruka,

J förstan otäckt war,

Men Wanan gör them miuka,

Mehr öflige och klaar.

Ey heller må affskräckias,

För then skuld någon mehr,

At Rijmen them ey täckias,

Som man så höge seer.

Jagh mins en Konung ähra,

Så högt för alla migh,

Och migh alleen begära,

Hoos Folcket sitt och sign.

At ingen fick inmängia,

Medh migh ett fremandt Ord,

Hwem något wille inträngia,

War straxt hans Ogunst spord.

Jagh mins then samma skrifwa,

På Finska, i ett Breff,

Som han sitt Swar at gifwa,

Til Franckerijke skreff.

En Findlandz Förste höffdes,

Then Gången swara så,

Och intet thet behöffdes,

At bruka Franskan tå.

Sidst wil iagh nu kungöra,

Thet kommer snart en Tijdh,

På hwilken man skal höra,

Migh kring om Wärden wijdh.

Mehr än Latin nu öfwas,

Jagh en gång brukas skal;

Fast än ther medh förtöfwas,

Ännu för många fall.

En gång skal ingen blanda,

The nyie Orden in,

Mång Land migh gå tilhanda,

Så wäl som Wårdnan min.

Medh migh skal en gång lära

Vpsala Vngdom sijn,

Hwad Konst man wil begära,

Aff Bökren på Latijn.

Och the som något skrifwa,

Kanske, först til ett Proff,

För vth skal man them gifwa,

Alt hwad them görs behoff.

Tå skole Böker sälias,

Så öfwerflödigt här,

At här aff kunna wälias,

Hwad slagh man hälst begär.

Alt hwad the Gamble Wijsa,

Lempnade effter sigh,

Thet skal man kunna wijsa,

Beskrifwit genom migh.

Aff helig Skrifft och wärdzligh,

Hwad som kan wara til

Skal intet finnas rätzligh,

Thet iagh ey wijsa wil.

Stoor Winningh skole göra,

The mina Böker tå,

Emellan Städer föra,

Och medh them handla få.

Medh hwad för annan Wara,

Som nu är största winst,

Skal tå som ringast wara,

Och gälla alt som minst.

Migh skole alla ähra,

J heela Wärden wijdh,

Och migh åstunda lära,

Tillijka på en Tijdh.
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Ur WENERID.

Dv lilla hålma min, alle små hålmars ähra,

som drager til tigh alt rät som een stark magneet,

hwadh man på jorden rund berömt och nyttigt weet,

at allehanda folk på digh få bo begära!

Widh allehanda kånst sigh rijkeligh at nära

från städer och från land som til den bästa beet

flys hijt at lefwa wäl och uthan alt förtreet.

Hijt kommer alt, hwadh haf och Mälare kan bära.

Kringwärfd ästu medh ström och watn friskt och salt,

medh båtar, skutor, skep om lagd på alla sijder.

Hwar fins en sådan hålm, man leeta öfwer alt

i warand' heller och uthi de forna tijder!

Hwar fins en Venerid så dygdigh och så skön

i något annat land på någon holme grön!

*

Alt är fåfängligheet. Som skugga och som wäder

dhet kommer alt och gåår och blifwer inthet qwart;

och när det warer bäst, så är dhet giort så snart,

förswinner alt som röök och flyger bårt som fiäder.

Dhet hielper lijka stort, man gråter eller qwäder,

dy tijden har ändå en alt förhastig fart,

förswinner, när han är som bäst, man weet ey hwart,

då man en fåfäng sorg för fåfäng ting tilstäder.

Fördenskul war tilfredz, mit hierta! Låt digh nöya!

Hwadh tijden hafwa wil, må digh ey synes dröya.

Skal iagh i ensligheet min ungdom genom gå,
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Ur Wenerid

är bättre glädie, frögd än sorg at tänkia på.

Dhen har och glömska giort, som hafwer giort wårt minne.

Kan hända Venerid går een gång vhr mitt sinne.

*

Hon kom, all klädd i hwitt, in widh dhen låge stranden

i föllie aff andra tre och sökte watnet swalt,

der som thet war mäst lungt och grunt och rent och smalt,

dher som thet war mäst klart uthöfwer skära sanden,

som är kring Mälars haf. Til the lustfulla landen

the had' en lögeplatz i såmmarwärman walt,

nu til ett tijdh fördrif hwar annan öfwertalt,

medh klädren up til knä hwar annan höll' i handen.

Snart lades klädren af, snart sqwalpa the och praska

— the lilliehwijta lår och been nu wältras om —
så säkr', at ingen sågh och kunde them förraska,

när iagh, af skogen täät wäl höld, när in til kom
och — thet ey kunde förr medh theras willia ske —
nu fick aff lyckans gunst altsammans noga see.

Hwadh rosenrödt är thet, the marmorhwita kinder

så åffta färia om, när du migh hoos digh seer,

när du bedröfwad äst, så wäl som när du leer?

Hwij talar du ey fritt? Hwadh kan du ha förhinder?

Är doch din brand så stor som min och icke minder,

så het, men mehra döld, när min han lågar mehr,

hwar aff i stad för röst din rådna sigh beter,

och tungan, liufligh förr, nu tårr aff hetan brinder.
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Den lilla gudens macht wil du medh all flijt dölia

och kan thet til een deel, men icke längre, än

the gläntzend ögons sken små ögnelåken hölia

;

men han, som där i bor, straxt röyer digh igen.

Lät oss, min Venerid, här effter uppenbarligh

wår kärlek bruka fritt, ty han är inthet fahrligh

!
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HERCULES.

HERCULES arla stod vpp, en Morgon, i första sin Vngdom
Fuller af Ångst, och twijk, huru han sitt Lefwerne börja

Skulle, däraf han Prijss kunde winna, medh Tijden, och Ähra.

J thet han altså går vthi Tanckar, och högste Bekymber;

5. Trippar ett artigt Wijf, doch lätt af låter, och anseend,

Til honom an; blomerad i margfals-färgade Kläder;

Glimmand' i Pärlor och Gull; och gnistrand' i dyrbare Stenar;

Skön af Anlete; men (som syntes) sminkad, och färgad;

Som een Drijfwa sniö-hwijt, medh Rosen-färgade Kinner;

10. Käck-ögd, diärf vthaf Vpsyn; af Huld war hon fyllig och

frodig

Gull-gåhl-blänkiandes Håår, bekrönt med Roser i Pärlor.

Lusta war hennes Namn, wijdt-dyrkat i Werldennes ändar.

Denne war intet alleen ; Hon kom medh tree sijne Döttrar,

Samt sin Son, dera Broder, här-an, i sådana lynde:

15. Een war tröger å foot; halff-sofwande, gäspande, tung-

lynt,

Owulin i sin drätt, oborstad, och solkot i Klädom;

Doch war Hon illa beprydd med en krantz af Swimmel, och

Walmog.

Hon baar ett hyend' in-under en arm, och Kårt-spel i handen

;

Koxade kring hwar hon foor, och klådde gemeenliga fingren.
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20. Lättia war hennes Namn, af Moderen ärnat i Waggan.

Andre war Moor-lijk, dristig, och kön, med mysande munne

;

Hwärfde sijn' plijr-ögon om, med lekande lockande låter;

Ehwar hon gick, drog hon å sig hwars-mans ögon och ålijt;

Klädd war hon i fijnt Skijr; at hon synts hwart klädd, eller

oklädd

25. Swan-hwitan hals, där-å spelande rings-wijs-krusade

Låckar

;

Tittarne tittade fram vtu floret, och half-bare brösten.

Gilliand' i lönliga wijs, och puffande, pyste til älskog.

Hon had' ett Eld-fyre på sijn hand, Stål, tunder, och flinta.

Kättia war hennes egentlige namn, kär älskeligh allom.

30. Sälsynt af Anlete war den yngst' af dässe tree Systrar:

Ett öga greet; medh det andre då loog hon; snart war hon

effterst,

Snart war hon för-åt i tripp-trapp, snäller och dans-wijg å

fotom.

Hon war klädd vppå Fransk, där-å alt war brokot och krokot

;

Ringat, och slingat i kors; med Franssar i Lyckior, och

nyckior,

35. Pappat, och knappat i längd, och i bredd; med spitsar,

och litsor

Rundt omkring, och i ring, ala-mode, beflittrat, och splittrat.

Hon baar opå sijn hand ett seglande Skepp, vthan Styre.

Flättia hon heet; är myckit afhållen af mäste wår Vngdom.

Jämt henne, kom där ock wältande fram en stinner en

Sälle

;

40. Fnyste och pyste så mädan han gick, han rullade Foot-lös,

Som ett Marswijn här-an ; war brusande röder, och dropp-ögd

;

Han haar en Krantz å sitt höfd, infletad' i Refwor af humble-

tuppor all om bewefd, bland frisk-dagg-drypande drufor;

Glas haden i sijn hand, och brinnande Lunta kring armen,

45. Samt där-in-under, en rulla Tabaak ; och pijpor i krantzen.

Så kommen an, och dänne war Tärnona lijfflige Broder,

42



6
—

—

%
Hercules

Ruus heeter han; är en lustigh i laag, tijd-korteligh Hansse.

(Rapp war thenne gång inte där hoos, war vthe på wärfning)

Dänne war Lustas fölgd, och pracht vthi bunad och Hofsind.

50. Effter en ährbödigh ögn-laat, hand-kyss, och wyrdliga

knä-bugt,

Böriar hon ett sött Taal, på sätt, som folier, af Ordom

:

HERCULES, stålt af modh; af blodh Hög-ädeler Herre

Hwad för en ångst, och qwal är then titt Hierta betungar?

Hwad för twijkan är i tin Hug? Beskoda tin Vngdoms-

55. blomster, och Åhr; tijn Färga, tin Hy, tijne blysande

Kinner

;

Pröfwa tijn ögons macht, tin oförlijklige Fägring,

Älskad, och önskad vtaf the wäniste Jungfrur i Landet.

Tagh tijne gåfwor i acht, medan Åhren, och dagarne lijda;

Sätt tijne krafter i bruk, förr-än Åldren, och grå-håren yppas.

60. Tänck ; här är inte bestånd i Werlden ; och alt är i loppet

:

Såsom en Eld, en Ström, ett Glas, ett Grääs, och een Blomma

;

Brinner, och rinner, och skijn, och grönskas, och blomstras,

om Afton;

Men fins släckt, stild, bräckt, och Torkat, och wissnat, om
Morgon

:

Altså Menniskio-lijf, som Röök förswinner i Wädret.

65. Heel, i Dagh, och sund; frisk, lustigh, fager, och röder;

Morgon är kaller i Munn, stock-steelnad-styfwer, och döder.

Döden molmar i Mull, alt hwad här glimmar, och gläntsar

;

Döden kastar å kull, alt hwad här yppert, och högt är;

Döden knossar i kraas alt hwad här kraft har, och heelt är;

70. Döden trampar i Träck, alt hwad här fagert, och fijnt är;

Döden dwäler i dwalm, alt hwad här lefnat, och lijf har;

Döden raffar å wägh, alt hwad här achtas, och älskas;

Döden sielfwer är Intet, och gör all ting til Als-Intet.

Effter Döden är ingen frögd. När Anden är vthe;

75. Hwar blifwer all wår lust? när ögat har intet at see meer

;

ögat haar intet Lius; och örat har intet som höres:
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Hwar blifwer all wår Lust? när Kropp och Siäl äre skilde.

J thet mörke ewiga Tysta!

Så är i känslan och ingen frögd, ther Kroppen är ingen;

80. Hwad är ock Lucht, och smak, ther hwarken är ång,

eller anda?

Ach! at ock ingen Dröm är vthi then ewige Sömnen!

Solen bärgas, och hwar Dag wanskar Han Liuset i mörker

;

Men kommer vpp, och mörnar igen, hwar Morgon, å skiftes

:

Menniskio-lijf icke så; när thet, en gång skrijder vnder;

85. Kommeret aldrigh igen; men blijr i det ewiga Mörka.

Thetta betänck; och lef, så länge tu lefwer i Werlden.

Migh fölg ; träd mig bij
; på lust, och frögdige dagar,

Skal tig ey wara brist : Skön Qwinfolck, lustige Bröder,

Spel, och Sång, godt Wijn, miuk Säng, och kräslige Rätter,

90. Dig skole wara beredd, så Natt, som Dag, och all ögn-

bleck.

Fröja skal wara tig huld, mijn alsom-käreste Syster

Fröja thes öfwerwälde beherskar Jorden, och Hafwet,

Himmel, och all Element; bland Gudar, och alla Gudinnor,

Äldst, och then ädlest' hon är; als-lefwande Moder, och

Amma.
95. Hon skal blifwa tin all-daga Gäst, och liuflige bijwist;

Leekar, och Löye therhoos, medh Skämt, och all artige

Pussar.

Jämte the tree (sijne täcklige Tärnor,) Nåde-Gudinnor.

Samt Sielfs-williande-blinde, gull-wingade, nakote, snälle,

Lille, med Pijlar och Bloss, och Boga bewäpnade Skytten

;

100. Then hiert-bindande, twingande, stingande, wäldige

Kämpen

;

Högmods-dämpande, Sinne-beröfwande, Strijdsamme Hielten,

Åstrild Fröjas Son; tin Jagt skal thenne beställa.

Meera, min HERCULES, hör; Jag haar tree fridaste

Döttrar

:

Them tu här hoos mig seer, lijk' i Dygd; men af olijka kynde.
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105. Lattia, och Kättia, så heta the twå, och F/ä//z'a then

yngste

;

Hiertans barn, god', och hyslige Tärnor, och ährlige Systrar.

Lättia gör ingom meen ; är from, och späker i werkom

;

Lättia gör inte rumor; faar sachtliga fram; drijfwer ingen;

Kättia gör allom lust, är fräck, och köner i åtburd.

110. Kättian är wacker, och waker, och qwick vppå Rolet,

i wänding.

Flättia faar hijt och tijt; snart leer, snart gråter af ingo;

Lättlynt, flater, och Fraak, och lägger alzinte på hierta.

Desse tree Systrar tig til tienst skole stundliga stånda.

Hwad i ditt Hus och Hof görs tarf, skole the samme fysla.

115. Lättia skal bädda tijn Säng; och Lättia skal söfwa tijn'

ögon;

Kättia skal wäckia tig vpp; och Kättia skal blåsa tig Eld upp.

Flättia skal wara tin ijd; och Flättia skal wara titt arbet;

Flättia skal flyttia dijn ord; dijna Saker, och ärende drijfwa.

Thesse med samt min Son, Her Ruus, thera sam-qweda

Broder,

120. Tig til tienst skole stå, från Morgon, alt in-uti Morgon.

Ruus titt hemliga Råd, skal mästra titt Hof, och all Vpwacht.

Åstrild ymst med Her Ruus, tijn tijd skole lämpliga korta.

Sorg, och Samwetes-agg fördrijfwa med allra-hand Aap-spel.

Bort med Papper, och Bleck; bort Böcker, Cirklar och

Pennor

;

125. Skulle tu smitta tijn hand, tijn' Adlige Miölk-hwijte

finger,

Skulle the fläckias i Bleck; huru wille tu Frustugun wittia?

Grepe tu een under Kinn, eller komme wid Hals, eller

Handen

;

Pfuy! skulle blifwa tijn tack; hwad skulle full Systrarne säya?

Sudle sig Skrifwar' uti sitt Bleck; lät Clerker och Diäknar

130. Möda sig i sijn Book; leef Mätare Circlar och Cifror.

Tu är af ädlare Blod; tijn ätt thet skulle wanähra.
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Men ther fijden tig blefwe lång, och skulle sig hända,

At en otijdig lust skulle binda tin Hug til at läsa;

Så ware tig befalt then härlige Lärare Naso,

135. J sijn Gilliare-konst
;
Åmadis, Marcolfus, och andre,

Som i gemeen äre tryckte på Dansk; Melusina.

Keyser Octavian, Finck Riddare, skön Magelona.

Samt then tröst-rijke kärleeks-lärdoms-fulle Diana,

Schäfer Amandus, kysk' Åmaranth', Eromena, Chariclia,

140. Eurialus, Fiametta, Calisto, le Cento-novelle,

Uhlspegel, om han än är något grof, och plump vthi Pussar

Jämte then tijd-fördriflige Claus, bör och inte förachtas.

När tu nu kommer til högre Förstånd, och wilst uti Lärdom
Yppare blifu' än all' andre; så lääs, och lägg vppå hierta,

145. La Macaronica di Coccaj, Rabelais, La Lucerna:

Picaro Picara, samt Pippa di Pietr' Aretino,

Samt then högt-stiliserad' Rhetorica delle Puttane;

Jämte hwadmeer uti Flättiones ymnoge Bibliothec fins.

Flättian är här uti lärd; och kan tig mästerlig öfwa.

150. Elies är ock en Book af fyre regerande Kungar;

Ther i tu nogsam lust, och tröst och månghanda finner

Til tijn tijds-fördärf (fördrijf, iag ärnade säya)

Thär i wij finne La-bete, Triumf, Ruus, Krympa, Manelie;

Färgan, och Munta therhoos, Styr-wålt, Karniffel, och

Fämkort,

155. Hypken, Pittela-pump, Trapeleer, och Primeer, och

Pikette.

Brädspel är ock een lust, i Tick-tack, och All-bowerie

Damen, och Fruenspel, Ut-och in, Förkehren, och Irisch

Och hwad ty-lijka meer är, som tig tiäner i öfning.

Lättian är här-uti god; Hon kan tig Lekarne lära.

160. Djupe-besinnande Hiern-brott; höge Latiniske fratsor

Fly som en Orm ; the willa titt Hufwud, och kränkia tijn Hälsa.

Hwar-te studera? tu blijr hwart Doctor, Präst, eller Abbot.
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Ästu tå lystin å Jagt; tarfst aldrigh dyrka Diana;

Lystr' och sökia te skogs; fara, ränn', och göra tig omak;

165. Wåga titt Ynglige blod moot Biörnar, och fahrlige Leyon

Kättia mijn Ungdoms Lust, mijn Dotter och älsklige Lijffs-

frucht,

Skal tig föra på Jagt, som hiertat, och lijfwe må lysta:

Rådiur, och Hinner, af huld, swan-hwijt', och leene som

ullen

;

Af sööt-suckr-drypande-Mun ; röde-rosende Läppar;

170. Kärlige säflige Diur; fijn-liuflige, fooglige Tärnor;

Hittzige, kittzlige, modige, frodige, kåte Madusor:

Spake som däggiande Lamb; och wilde som Hiortar i

brunsten.

Thess' äre Diuren, opå them tu skalt öfwa tin Mandom.
Astrild weet thera spör; och kan them artliga wängia

:

175. Astrild snar-fota skal tijn Garn vpställa, med lämpa.

Gillia kan han, och gildra med list; När Kättia begynner

Blås' i sitt Horn, och Hundarna janka, tå skal tu med hiertans-

Lust, och nöye få see huru Diuren i Garne besnärias:

Här gåret an; Kön Astrild han fäller, och spänner, och skiuter.

180. Öfning i Wapn, och Skaft bemödar Ryggen och armar.

Fächt' och ränna må then som har förmycket af hälsan.

Snart är ett öga sin koos, om bållen springer å klingan

;

Snart är en hals afbräckt, om Hästen snafwar, och störter.

Bort med sådana leek, ther Ögon och hals står i wåda.

185. Doch med måtta så måste thet skee: tijn Häst lära

tumbla

Skiut', och ränna te Rings så mycke som ther vppå löper;

At du må skyns war' af adeligh ätt, och meer än en bonde.

Danssa gör ingom ondt: danss kan tijn hälsa bewara:

Dans een Hälse boot är; dans lijsar alt arbet och omak

190. Jngen om Afftonen är så trött; han skulle ju danssa.

Danss' är een ädele konst, gör gunst hoos Fruer, och Jungfrur.
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Wil tu då Stormar och Strijd? Mijn Son skal föra Baneret.

Min Son Ruus, uti Kannor och Krus; uti gruf-same Bolkar,

Tig skal öfwa med art, och drilla på wänster och höger

:

195. Kommer i Fält moot tig, en flock af fuchtige bröder;

Tappert sätter han an, med en sådan en ijfwer, och alfwar,

At han i lisla stund, skal fälla the modige Hieltar,

(Som rätt-nu stodo käck, och köne) som Oxar i golfwe.

Komme ther hoo som wil, han weet them möta med alfwar.

200. Stå skole troliga bij, gode, gamle, wäl-öfwade Kämpar,

Franssman Monsieur Avous; och Wälske Signor, Vi-fo-

brindis

;

Och för all' andre för-ut, then redlige Swenske, Gott-åhr-bror

;

Jemte then aldrig otorstige Tysken; Sauf-du-Rein-aus Hans.

Byszor och Swärd är' här intet i bruk, för Slänger och Mörser,

205. Morgonstiernor, fylte Granater, och halfwe Canoner:

Gå här i swang stoore Barkenmeyere, Bullar, och Bolkar,

Fylte på brädd; diupe Tumblar, och Humpar, och höge

Bocaler.

Hugg, stick, slå, wari långt här-ifrå; (doch somblige Biässar

Finnas ibland, som napt kunne låtat, och hafwa thet laget.)

210. Krut och Lod är här intet i bruk: man sätter i ställe,

Klart Reenst Wijn, Bacheracher, en Mentzer, och liuflige

Necker.

Rinkhauwer, Moskateller, aff Gudarne drickes, och älskas.

Spanske ther-hoos, Alikant, Blanck Bastard, och söte

Canarier.

Petersimens, starck Frontiniac, och Fransk Wijn i nödfall.

215. Jämte Claret, Hypocras : och flerhanda lystlige drycker.

Sedan är ock gott Ööl, som Ruus skal bringa på banen

:

Brunswigs Mumma, Possnäll; Garley, och Halbersta' Bryhan.

Zerbest-och Rostocker Öhl, Fyns-Miöd, och Smålänska-

Mölska

;

Knijsnak, och Rumeledois; men bort med Kuckuk, och

Rastrum.
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220. När nu blåses alarm, och dundras ii Trummor, och

Pukor

:

Lösn är gifwin, Holå ; Rundå-rundå-dadinella

;

Sätter i bröste tillijka Gott-åhr Bror; och sauf du rein aus

Hans.

Högre Flygelen commenderar Monsieur Avous: den

Wänstr' in furia, swänger här an Colonel Vi-fo-brindis .

225. Här gäller an, Hälft, heelt; Sätz an, in floribus,

hals auf:

Korl-morl-puf f ; in ein Schluck, one tuck, one schmuck, one

bart-wisch.

More Palatino, Tree-på-ra, ne gutta supersit.

Här säts an uti kors, och i qwär; opå rad, och i runden,

Här sätter an hwar opå sin man, här sturlas, och stormas,

230. Här är buller, och här är gny, här sorlas, och ållas.

Här mon Barkenmeyer herummere gahn, med de diupe,

Half-mans höge Bocaler; och Herre-drycks-hållande Bolkar.

Artollerii bringes an, kriit-huite Brabandiske pijpor;

Jämte det allerskönste Verginske Taback, som i staden

235. Fins; här är Eld, här är Lunta, gif Fyr; lät-gnistra,

lät rökia.

Såsom i Nobis krog de nu sittia bland Eld, uthi Dimban.

Ruus går om här, han manar, och trugar, han hörter och yrker.

Jn-til des at strijden är all. Af the modige Kämpar
Raglar här en; en staplar, en stupar, och falla the hoop-wijs.

240. Wälter här en i bänck så ränner en hufwud i wäggen

:

En geer op andan, och alt ; en somnar, och kijfwar en annan

;

Annor gråter, och leer den tridie ; en sitter och qwäder.

En pläger älskog, och bannas en annan om alle siu Tusend.

Summan är det : När alle getapt, och spelet är ute

;

245. Prijsen han är då din; dig heembärs seger och ähra.

Drick til dager är Hus och sömnen rinner i ögon

:

När som Solen hon är vthi närmeste trappa til vpgångs,

Lägg dijn ögon ihoop; då kommer söteste sömnen,
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Giör dig alsintet qwal ; war altijd lustig, och sorgfrij

:

250. Acht' icke fåfängt Roos, eller Last, för skam eller ähra,

Ähra så wäl som Skam äre wind, och Namn utan ingiäld.

Giör hwad dig rinner i hug: ty dig och dijn-lijka Funkar,

Skrifwen är ingen Lag, för larfwor löpa små gossar,

Bönder och dylijka pack, man plägar skräckia medh Lagen.

255. Spinnelen i sijn Garn bestrickar spinkote Myggar;

Gettinga snorra sig vt; och slippa de brummande brömssar.

Sådan är almena Lag; de Fattige fasna, besnärias;

Stolte och store gå frij, och slippa de trotzige Drottar.

Nu min HERCULE kom; vtan högre betänckiande fölg mig.

260. Wägen är jämn, och bred, bland Roser och ljufliga

Lillior,

Makliga rinner han hän, genom ängiar och fuchtige dälder,

Skogen är lustig, och Qwistarne full af qwittrande Foglar.

Alsköns fruchtbare Trä, Pomerantzer, och Candiske drufwor,

Alstädes, här och där wid wägen å Bäckarne finnas,

265. Månge små meenlöse diur, man seer där spelande

springa,

Källor och lefwande Watn, fördeelt vti månge små Bäckiar,

Ruska så sachtliga fram, genom blanke små glittrande steenar,

Den swale Westwind surrar ibland, och raskar i löfwen,

Spridand ' een liufwelig lucht, af biomor och hälsesam' örter,

270. Susar i sachtan dön, uti skuggan, och lockar i sömnen.

Alt är täckt hwad här ögat seer, och fötterne träda,

Kom, kom HERCULE, kom; vtan högre betänckiande, fölg

mig.

HERCULES, öfwertalt, som en vng och hitziger Herre,

War opå språng, steg til, och wille nu föllia Fru Lusta:

275. J det een annan kom, i Frus hampn, menskelig ansedd,

Doch icke Menniskia : men een trofast ädle Gudinna,

Hon war sedig uti sin gång, och wyrdig af anseend,

Wigtig i laater, full med alfwar, och ährlig af vpsyn,

Brun vnder ögon, och bränd af Sool-skijn, mager af hulde;
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280. Renlig i drächt, sniöhwijt, af silfwer-blänckiande

klädnat,

Slätt och rätt, och skiär, på dät ährlige gamble maneret.

Denne lät vp sin munn, och talte med alfwarsam ordom:

HERCULES ädel af ätt; til ähra född och erkoren;

Hwart wil dätta? See till; Stat stilla; betänck dig.

285. Weetstu ock Ho den är, den med dig snackar i löndom?

Denne däss pijpa så sött dig flistrar, och lockar i drömar?

Tag icke lättliga råd af den dig icke bekänd är,

Denne som för dig stod, den du meentst wara Gudinna;

Är ifrå Stygia putt, hin stygges dotter och alster.

290. Lusta geer hon sigh namn; Fru Lasta med rätta mon
heta.

Doch om Laster och skam äre lust; om Lust står i odygd;

Billiga med alt foog, mon hon sig kalla Fru Lusta.

Hwad gifwer hon för råd? Gud tröste den der opå lijter:

Hon; Hon leder en wäg både jämn och breed vtan omak,

295. Geent, rätt fram, i fördärf ; han glijder all makelig ut-åt

Lutande; lätt til gångs; men brått och brattar' åt ändan,

Jn til dess där är intet meer håld; den reesande måste,

Ränn' och ränna til des han störter och stadnar i afgrundn.

Der honom harm, jämt ånger och wee, och äwarande jämmer,

300. Samwetes-agg, och qwal, den odödlige Matken, och

Elden

Möta med öpen gaap, och anamma til ewige plågor.

Wakta, min Wän, sij til, sij denne blijr ändan å frögden,

Som dig denne så skönt afmålar, och bildar i sinnet!

Ney, min Son, icke så; til sällheetz Paradis ingen

305. Nåkas i så måtto; Sömn, och Ruus, och Leekar, och

Löye,

Föra dig inte där in : Men ijdkesamt arbet och omak,

Nyktert lefwerne, lust til ährligheet, alware wijsdom,

Leda dig in opå Mijn', det är, Dygdenes stenige foot-spor.

Min wäg han är uti förstone trång, bland stubbar, och stenar,

4. — Nationallitteratur. 2. 5

1



=%
Georg Stiernhielm

310. Muddig, och ojämn, diup, och bewext med tistlar,

och törne,

Bär alt opföre stiält, moot wåndlige klackar, och klyfter,

Tils emot ändan : der dig tröttan och klijfwande, möte

Styrck, och Tröst; de räckia dig hand, de stödia, de lyfta,

Jn til des din foot är fästat, och stadder å Banen,

315. Som sedan äfwen, och god, dig förer i saligheetz hallar.

Här blijfwer omak och arbete lönt, dijn möda bekrönes

Med obegrijpelig hugnad och frögd, samt ewiga lijsa,

Oförwanskliga Nögd, och Glädie dit hierta belysta;

Du då finner i Högdene nåd, och täckelig ynnest,

320. Hoos både qwinnor och män; du fägnas och ähras af

allom.

Fröja med hennes Son; dem fly som Paddor och Ormar;

Fröja med hennes Son, äre farlige, skadlige gäster

:

Liufliga träda de til; men swijka med ånger, och ymka,

Hälsa, med mod, och blod, godz, penningar, heder och

ähran,

325. Stiäla de sinom wärd, och drifwan å lykton ur husom.

Armod och håån och spott, ondt Samwet och kräncklige

plågor,

Leefa de den, dem hyser; och den, dem främiar och älskar;

Så löne de! bort, bort, med sådana gäster ur huset:

Åstrild sägs wara blott, och blind; doch snäller och hurtig;

330. Liten af wäxt; med bloss och Pijlar, och boga be-

wäpnad

;

Snar-fotad, och försedd med flychtige gyllende wingar;

Sant äret; Han är blott utaf blygd; skam-naken af ähra;

Blind uti wett; men klok, och snäll vti lister, och arghet,

Liten och lätt utaf Dygd : en olyks-fogl af vphof,

335. Läm honom wingarne; bräck hans boga; giör pijlarne

stumpa

;

Släck hans Fackel, och Eld, med arbet, och ährligit vpsåt

;

Fly, och fächt' icke minder å Rygg (som Tartarna sed är)
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Drijf bort Lättia, så trijfs icke Kättia; så swinner ock Flättia.

Ruus kör här-ut, med tummel, och suus, och hans yrene

Sälskap

:

340. Dy där Ruus holler hus der dwals icke Wijsdom och

frode.

Jngen dygd vprinner, och gror wid Wijn, och i Glasom,

Wijsdomen hafv/er sin wist i dy torra; Så säya the gamble.

Dagligit öfwerflöd vti Maat, och i Dryck höfwer ingom

Wijsan man : Förnuftenes Anda thet dämpar, och qwäfwer.

345. Wijn är en qwalm; ett moln vti druckne mans hwim-

lande Hierna;

Som den skiära förnuftsens Sool, så styggliga duncklar,

Duncklar i tökn, i wahn-weet, i dårheet, och barnsliga fåhnsko,

Ey käre sij, huru täcker är Ruus, när Läpparn', och ögonen

drypa,

Där han wagglar här om, full-stinner, han stäner, och stankar

;

350. Där han sitter, ey weet, hwad han talar, weemar,

och ählas.

Pijgorne lee där i wrån, och drängiarne smystra på golfwet.

Barnen gråtande löpa med roop, ö Möme, Sij Busen

!

Weestu hwad ändan han är? huru Frossare lefwerne lyktas?

Såsom en Oxe beskärd til Offer, han gödes å ställe,

355. Rundeligh in til des, han beprydd med krantzar, och

blomster,

Föres uti stor ståt, föregångande trummor och pijpor,

Til en faselig ort, där altar och eld honom bijda,

Där liuter han sin död, af Slacktare-klubba bedöfwat,

Där blifwer han deels bränd, deels kräsliga kokat och ätin,

360. Dyrt måste han sin brädsl, sijn ryckt, och hafra betala.

Rätt opå dy-lijka wijs, gåret an med Swermare lefnat;

Daglige ruus, uti suus, banketerning och kräslige gästbod;

Harpor och spel och dans, lättfärdige lekar och Nattgång

Ett sinn, vti lijka måtto, de dyrliga måste betalas;
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365. Klagan i gråt, med jämmer, och ach, blifwer ändan å

Leken.

Derföre, Stat du nykter, opå dijn wakt: dijne Tanckar,

Anslag, och Ord; dijne gerningar alla du grunda på Gudz
bud.

Gud han är ährones Gud; Gudz Ansichte lyser oss Ähran.

Ähran är Dygdenes Root; och Dygdenes grundwal är Ähran.

370. Dijt måttar all Gudz Lag; den Oss allom i sielfwe

Naturen

Fast inpräntat vti wår Siäl, och Samwete lyser.

Är nu wå Siäl vtan skäl? eller äre wij fänad och bestar?

Släckie wij sielf wår Eld, och dämpa det andlige Liuset,

Ded som Oss Skaparen i wårt bröst, hafwer eldat och vptändt

375. Til wår Salighetz' Lysn, och Ledsn. Huru? wele wij

sielfwe

Wända wår Ansicht' ifrån Gudz Ansicht', och sänk' oss i

mörkret?

Hwad blifwer af wår Siäl, den Gud oss sielfwer har inbläst?

Ach! den ädele Siäl! den wij så förbarmliga störta!

Hwad blifwer af wår hamn, och menniskio-namne wij fördom ?

380. Hwad blifwer af Gudz belät', af Skaparen tryckt i wår

Hiertan?

Ney, min HERCULE, ney ! den wägen han tämer oss intet.

Dygdenes stijg synes trång, och mörk, dem latom och blindom :

Är doch en Här-stråt, den Gud sielfwer han lyser och leder.

Hwar i består då Dygd? medan Dygden är Siälenes Hälsa?

385. Dygd är at älska sin Gud, hans Bud och Stadgar at

hålla

;

Dygd består i Rättwijsa, där hwar och en sin Rätt blifwer

ägnat

;

Jngen af ingo skadd til Lem, Lijf, Ägn, eller Ähra;

Dygd lijder intet wåld; öfwer äfl hon styrer, och ågång;

Lijder ey arman Man förtryckes af Högmod, och orätt.
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390. Dygd är, vträckia sijn hand, til styrck them vsle be-

trycktom.

Dygd står i fagert Mod, gott Lefwern', och ährbare Seder,

Nychterheet och reen Siäl, vti Tucht, och okränckliga Kysk-

heet.

Dygd står i wett, och i Plicht; Huru, Hwar, Hwad, När,

Hurulunda

:

Hwarföre, hwart bör skee: dy Dygd wil granlaga lämpas.

395. Dygd wågar inte på slump; doch slump, botas ofta

medh snille.

Dygd söker Rådh; flyger inte för än hon koxar, och huxar,

Dygd flyr Lögn; der Lögn kommer in, går Dygden å dören.

Luft-strek, Stor-spräkerij, lame Saalbader, irrige Hiern-hwärf,

Däss' äre skändlige feel; som bringa sin Herre på skammen.

400. Dygd med skämt sig täckelig gör, vti tijd och i ställe:

Tager och geer med hoof, så mycke som ährone lijkar,

Alt vtan agg; vtu Laag wari långt bort galla, med galnu.

Hoof är i all ting bäst, plump stickenhet anstår en Narr wäl.

Dygd lijder ingen spott, för neesa då wällier Hon lijf-laat,

405. Dygd står i Manna-mods styrck, sig låter af ingo

förfära

;

Motgång, Sorg, Fegd, Watn-och Eldz nöd, Dunder och Döden,

Achtar hon alt för Leek; Hon winner, och segrar i Döden.

Seer du min HERCULE, den Gudomlige Dygdenes Hög-

heet?

Dygd är en Siälenes skatt, där Guld och Penningar alle,

410. Ey måge lijknas emot; är ädlar' än dyrbare Stenar.

Märck, min Son ; som Dygd sig grundar å Gud, och i ähron.

Så är och ingen Dygd, som icke beroor opå Wijsdom:

Wett är Dygdenes Hus ; och Wijsdom är Dygdenes öga

Wett- hörer arbete til; wins ey vtan ijdkeligt omak.

415. Alt hwad dräfligit är, hwad högt, och i kostliga wärde;

Alt hwad prijsligit är, hwad lof, och rosande wärdt är,

Alt gifwer Oss wår Gud, genom ijdkesamt arbet, och Yrkan.
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Lärdom af idkna; men Wijsdomen aflas i Lärdom.

Lärdomen är ett Fröö; där af Wijsdom gröder i hiertat.

420. Märck dät : Wijsdoms Fader och Moder är' Arbet, och

Lärdom.

Faar-lös, och Moor-lös, tynes han af; och trånar i wan-rykt.

Siälen i allom är eenahand art, utaf himmelisk ädli:

Skildnaden är; at den ene, som glömbd, blijr liggiand' i

Stoftet.

Där den andre tags opp ; hon waskas, hon skijres och krattsas,

425. Glättas, och igrafz allrahand prydlige form' och figurer,

Sådan är skildnan opå dän Siäl, som är Lärd, mot een olärd.

Siälen i Menniskio-kropp som en Eld förborgat i flinto

;

Finner hon ey sitt Stål; så gnistrar hon aldrig i blysning.

Kåtkarla, Torpare, Träler, och almena Pack bruke Siälen,

430. Jnt' ann' i ställe för Salt; at kroppen han icke må
rottnas.

Siälen är hwars mans ägnd ; men blind och bunden i mörker,

Wijsdom är Siälenes Sool, som töknen skingrar och dimban.

At hon skynliga see kan hwad henne tienar och höfwer.

Ästu ey Lärd; tro du inte, du west hwad Rätt eller orätt,

435. Godt eller Ondt är i sanning, ell' i skijnliga måtto;

Profwen är konstrijk; skyns oft flärd vti glimmande gull-

glantz,

Wil tu nu seya min HERCULE; mången är lärd: men en

Åsna,

Toker i alt det han talar, och gör, en tylper i Gästbod:

Doch är han lärd. Ney, HERCULE, Ney; en sådan är olärd.

440. Fast honom flödde Latin öfwer öronen ned opå skägget.

Den sijne seder, och Ord; sijne lyster, och anfödde Sinne,

Jnte wet håll' vti töm; styra, fogligen hyfsa, regera.

Han är en olärd man: wari Doctor, ell' hete Magister.

Än äret ett, söm märkligit är: Om än allhanda Lärdom,

445. Alsköns Dygder, och Himlisk wet dit hierta bekröna;

Och den ädele mildheet alleen hon fattas i Cronan;
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Så är' all' öfrige Dygder af intet Hus, vtan anseend.

Jag sad' i förstone, Gud är Dygdenes grundwal, och vphof.

Nu, hwad är Gud? Gud är god, och sielfwe godhetenes

Vrsprung.

450. Där icke röns någe gott; där är ingen Gud, eller ähra.

Dygd utan dadlige Mildheet, een dunst är; een målning i

watne

;

Skugg' utan kropp; een fyllning af wind; ett hliom, och ett

nord-blys.

Födder är ingen Man för sijn skull alleen hijt i werlden,

För sijn omätlige lust eller all-stund-torstige swalg skul,

455. Fåt hafwer ingen lijf. Ty såsom plantor och örter,

Fänat, och Fogel, och Diur i skogen, och Fiskar i watnet,

Alle til Menniskio-tiänst äre skapad', och ärnad' af HErran;

Så är ock Mannenom Man, til fromma, den ene, den androm,

Ordnat af Gudz försyn; den lägre skal tiena dän högre;

460. Torftiger afla bröd af rijkom, med tienster och slögder;

Store befrämie de små, den högre skal hielpa den lägre

:

Derföre lef ock du så, at andre må prijsa sig sälle,

Af dijna Mildhets fruckt: war allom nyttig i Werlden.

Tänck ock, HERCULE, på dijn ätt, och adelig härkomst.

465. Mången af ned-trädd root, och oachtande fnöskote

stubbar,

Sprijter här ut, skiuter op, får löf, och kommer i blomma;

Mången af fattigt blod, utkommen ur taak-löse kåtor,

Stijger alt op åt, och op, genom Dygd och berömlige dater,

Til thet ypperste måål, utaf heder, och adelig högheet.

470. Fins der emot och den, som högt opp i rijke palatzer,

Boren i Silkes säng, af Gud wälsignat i waggan,

Fiärran af heden-höös, weet leda sin Adel och Ahner;

Men det klagligit är, så nyttiar sin Adel och Ahner,

At han i ställe för roos, för prijs, för Heder och ähra

475. Gagnar sig håån, och spott, och alsom-största wahn-

ähra.
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Lijdes af ingen Man; men af alle begabbas och hatas,

Allom en öfwerlast, och Jorden een afrapi-börda.

Jcke så du, min Son : dijn plicht du tager å wahra,

Wetandes at en Man sijne Fädgars Titlar och Ahner,

480. Håller i wärdigt prijs, och i ing' hand måtto befläckiar,

Jnte benögd med dätt, at de hafwa bracht dig i Huset,

Vtan at du samme lius, med dit Hus widgar och ökar.

Såsom en Lampa sin Eld förkofrar och lyser i mörkre,

Alt medan hon sin spädsl och näring niuter af Olio;

485. Så wil och Adels stånd med öfning af Adlige Dygder

Hållas uti sin glantz : Tryter här af Dygdenes olio

;

Släckt blifwer Adels-glantz ; och lampan hon tynes i mörker.

Snöd är en Ädelman, den sielf-sijne Dygder ey adla,

Snöd är en Ädelman, den Moors-qwedet adlar allena.

500. Sidst du wille betrackta den aldrig-hwilande tijden.

Vngdomens åhr vthi brunst rasa fort, som en ijlande hwirfwel,

Åldren i miugg, omärckt, sacht-smijlande, smyger i ställe.

Hwarföre gif god acht opå glaset, at Tijden i hwijmsku,

Ey löper hän : men lär, och gör hwad gott är i tijda.

505. Tänck hwad ett osnygt Diur, en gammal, och dygde-

löös Man är.

Ålderen har sin wanck; när stöd, och stolparna bugna,

Gaflarna luta fram-ut, och wäggarna slå sig i rämnor,

Taket gristnar i dropp, och huset begyner at braka;

Qwarnen har ingen gång, eller gny, och fänsterne mörkia:

510. Malört utur hwar knut, döfwe näslor i spryngiorne

wäxa;

Hanan å gyllande brand, springer inte meer om, lookar

halsen,

Lyder alzingen wind; men henger, och hotar at falla;

Harpan hon är förstämbd; lyder inte; strängiarne snarra.

Tå är i samma palatz slätt lust meer; frögden är vte;

515. Gästebod, Harpor, och danss hörer op; både tjensthion

och Husbondn
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Tänckia sig om, huru the må huset, och Härberge ryma;

Sådan är Menniskio kropp : när åldren kommer, och åhren

Krökia din hals och rygg ; både händer, och hufwudet darra,

Knän blifwa styf, din foot han waklar, och måstu på sidston

520. Treefotat hielpa dig hän, som barnen i börian, å fyre;

Winter-blommor opå din kinn, som saftlöse plantor,

Groo, och gråna med hast: och Hösten i hufwudet hyser;

Håren flyta dig af, som wisnade lööf vtaf Aspen,

Skällan snöd blijker vt, der nu spela krusade lockar;

525. Tänderne fall', och fahlna där hän, de qwarlefde

stumpar,

Winn inte mala sijn mäld; men målet de märkliga stympa;

Örone döfna sin koos, och hörslen hon tapar, och tyner,

ögonen dunkla sin koos, och synen molnar i mörkre;

Krafter och alt fyker hän, och döden kijkar ur ögon

:

530. Wett, och Sinne gå bort; fördwälmas i dwaas, och i

glömsko

;

Döden är yttersta målet, i dy wij samkas, och ändas.

Finis.

THEN FÅNGNE CUPIDO.

BALLET.

/. Jnträde.

Cupido.

Mljn Spijras macht och wälde

Sigh sträcker öfwer heele

Thet store Runda: Jorden,

Och Hafwet, Sielfwe Himmeln
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Erkänne migh sin Herre,

The Store Gudars Konung,

Och alle Kungars Konung.

Alt bögier sigh och ährar

Min Thron och dyre Crona.

Mig undrar om här finnes

En eenig Man äll' Quinna,

Som mig ey mond tilbedia.

Jagh talar int' om någre

Som straffa medh högh stämma,

Min lagh och wäldes strängheet;

The doch vthi sitt hierta,

Migh ähr' och älsk' i löndom.

Them intet annat feelar

Än en som weet medh lämpa

Them foga til sitt vpsåt,

Och stilla theras åtrå.

Men the, the wilde hiertan,

Som ingen Lagh och Lydna,

Wel' vndergifne finnas,

Som i sitt hierta neka

Meer än medh sielfwe munnen,

Mins Guddoms macht och wälde

:

Them; them skal iagh så tämia

At the medh gråt och suckan

Skol' lära känn' en Herre,

En mächtigh Gudh Cupido.

II. Jnträde.

Diana
til sijne Nympher.

Ett obundit Hierta, fritt

För Cupidons truldoms list,



g
'"" rigr" 11

" %
Then Fångne Cupido

Är een nögsam lust och Skatt

Meera wärd än Silf och Gull.

Andra ligg' i fåfäng sorg:

Dichta, trachta, full' af ångst.

Misstro, wanhopp, jämmer, gråt,

Städse quälia theras hugh.

Jagh, ö Nympher, icke så.

Min hugh håller iagh för-ädl

Til at twingas af Amor,

Af en Dwärg en sinn-lös Gäck.

Ey! hur' ährbart står en an

Sielf-sint träd' i tiänstbarheet,

Then Naturen födt har frij?

Then til intet ook är född:

Göra sigh en Afgud, pfuy!

Af en wanskeligh Figur!

Göra sigh sielf vnderdån.

Af en Herre til en Träl

:

Ney, O Döttrar, icke så.

Dyrcker ingen vthan Dygd.

Kyskheet, Ährligheet och Dygd
Wara skal edr högste Prijs

:

Lät Amor then lätte Gäst

Husa som han sielfwer wil

Jnnan Städer hoos sitt Folck,

Hoos thet Folck som fåfängt är.
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Wij faar' vth i gröne Lund,

Wilde Skogar, Öde-Marek,

Ther wij vthan brist och meen,

Weed', och fälla stålte Diur.

En skarp weed-mess i min hand,

Jagthorn hängiand' å min hals.

Garn å ryggen; en god Hund.

Ther i står mit tijd-fördrijf.

Thetta är een ährligh ijdh

Vthan synd, och manna-meen.

Frijheet är een ädel ting.

Göme grant, then henne har.

Nympherne
til theres Princesse.

Ädle hiertans eendeste Lust och Kärleek,

Kyske Jungfrurs Cron, öfwer alt thet högt är

Vphögd: all wår nögd står vthi tijn wilie,

Dyre Gudinna.

Bäste råd kan thet wara, then som troo wil,

At wij Jungfrur ryma Cvpido Platzen,

Han är illr och arg som een Höök ibland the

Meenlöse Dufwor.

///. Jnträde.

Venus
til sin Son Cupido.

Kan tu besinna hwadh harm, Min Son, then stolte Diana,

Monde bewijsa så ditt som mitt guddomliga Wälde?

Skal man längre see til, och lijd' hin odrägliga smäleek?
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Alt thet å Jordenne boor, och alt hwadh i Lufften och Hafwet

Kräller och kryper, och har sin swang, och simmande ; måste

Tilbedia wår Mayestet. Wår Spijras macht öfwer alla

Wyrckliga sigh breder vth. ja Himmel och Helwete måste

Lyd' och luta för oss. Then mächtige Himbla-Regenten

Iupiter, i thess Hand groor Liungeeld, dunder och åskia,

När min Son sticker an sitt Bloss, och böriar at nöta;

Tå måst Iupiter hämma sin Eeld, sitt Dunder och åskia.

När som han alware seer, lägger han sin Scepter och Crona

Min Son å foot; och gör sigh blijdan i Älskog, och ödmiuk.

än Neptun then hyssjote, salt-siö-skumig' i Skägget,

Aldrig är han så wild bland storm och rasande böllior

Aldrig är han så wred; när Amor täcks wincka medh öga.

Måst han sänckia sin arm medh sin tre-tandige Gaffel:

Skumen wringer han ur sitt Skägg och saltet vhr Håren,

Läpparne lämpar i lagh; Sijn blijde Salacia kysser.

Lychtas så wreden at han Salacia somnar i famnen.

Triton och all hans Hiord, hans feenade-fiellote Boskap;

Delfin tumlande Märswijn, glittrande, slipprige Siählar;

Jämte the hwälwande bergh; the skubbige skilpote Hwaler;

Alle befinne the Mins Sons Eld i the grundlöse Diupen.

Alle så brinna the mitt vthi Watnet och Kölden, aff Älskogh.

Än then faaslige Mörksens Printz, then oböylige Pluto;

Hwilkens Hierta så hårdt som flinta stod inte te winna,

Förr' än du Cupidon togst Bogan i Handen och spänte,

Tu ladst an; tu sichtad' och skötst : tijn gyllende Schächta

Drabbade så sitt måål, at hin Grymme begynte gå wackla

:

Rast had' han ingen, och ingen roo, förr' än han kom i Liuset.

Ther foor han af och til vthi Marken, i Heedar, och Ängier,

Til thess at han fann boot; then sköne Proserpina måste

Moot sin wilia bli' brud. ther halp hwart bön eller ursecht.

Sådan en artig Skytt är Amor, at han drabbar i mörkret,

Pantzar och Harnesk emot hans Pijlar och örf äre dwärgsnäät.

Thet hafwe rönt then strijdsame Mars, så wäl som all' andre.
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Gudar, och ädle Gudinnor : Men then spotske Diana

Hon är alleen som leek gör af oss, wårt Rijke förachtar,

Hon gör vthaf wårt Wåld en spott, ett kitzlige Löye,

Hwarföre tu min Son, som en hurtigen Hiälte betee tigh

Tag tin Wapn; titt Bloss; tin Boga, tin' ängstande Pijlar

See tit ramm : tors tu, så träd henne käck vnder ögon

;

Wiltu, så stat på luur; see til at tu drabbar i bröstet,

List och Krafft wari tigh lijka godh til at fälla tin owän.

C u p i d o

til sijn Moder.

Käre Fru Moder,

Ädle Gudinna,

Måste iagh höra

Någon i Werlden

Sigh låta finna

Som vthaf Högmod
Skulle förachta

Mitt Regemente?

Jagh swär otwungen

Wid dijne Bröste,

Ädle Gudinna,

Them iagh i förste

Födelse Tima

Dijt hafwer; at iagh

Jcke skal åter-

wända förr än iagh

Mon som en Hiälte

Dämpa titt Högmod,

Stålte Diana.

Om du och flydde

Mitt op i Fiällen,

Jnnerst i bärgen,

Skal tu befinn' hins
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Store Cupidons

Krafftige Bogha

:

Ängslan i Bröstet,
T •• • T T •

Jämmer i Hiertat,

Gråt i dijn ögon,

Skal tu befinna.

Så skal en böya

Halsen å then som

Gabba Cupidon.

IV. Jnträde.

HEELE WERLDENES HERSKAP beklagar sigh öfwer
Cupidons Tyranni j.

Himmel, Jorden, och haffsens Diup, obegriplige Mörksens

Grundlöse Grufftar och Höhl; Nattenes ewige Skygd;

Dödsens Borgar, och alt thet i thessom wanckar, och äflas;

Jämpt oss Liwsens folck, klagar och kårer å digh,

Du wåldzwärkare, du hug-brännare, mördare, hiert-tiuf,

Digh meene wij Cupidon, Wärldenes ärgste Tyran.

Du som kommer åstad alt ondt och buller i Werlden;

Klaglige dödzmåål, sorgh, olycka, jämmer och ach

!

Ach, då ! komme then önsklige Dagh och åstundade Hiälten

Thess Segerhafftige Hand släckte dijn ängstige Bloss;

Slete dijn harmlige band; och bräkte din högh-spänte Boga.

Wapn, som håller i twång Werlden och alt ther i boor.

V. Jnträde.

A p o 1 1 o

til Diana.

Ey ! then mödsame reesa ! then iagh moste

Hwar Dagh göra medh en så wijdan omkretz,
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Kring om Himmelens heele hwälffde Bygning,

Til at med-dela Liws och frösam wärma,

Alle Werldennes ändar. Nu then stund mijn' Hästar

Hwijla; skal wara wäl at iagh besöker,

Min kär-älsklige Syster. Häll, Diana,

Säll; iagh kommer, om henne så behagar,

J sijn eensligheet, at fördröya Tijden.

Diana
til Apollo.

Annämligh är hans Ankomst;

Han gör migh mycken nögd.

Hans Kärligheet migh binder

Til hwadh som han har kärt.

Men säg migh, käre Broder

Hwadh Trä bär sådan Löf?

Som du digh medh bekröner;

Hwar wäxe sådan Trä?

Hwadh härlig' bladh är denne,

Hwadh sööt och liufligh lucht!

Och! täcke, gröne ögn-lust!

Hwar binds en sådan Krantz?

Apollo
til Diana.

Mijn Syster, thenne Fråga

Opbryter gamble såår.

Om hon sigh kan påminna,

Så weet iagh hon har hördt,

Huru Daphne Penéus Dotter

Aff migh blef hållen kär.

Thet wölt' then arge bofwen

Cupido Venus Son.
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Medh hwilken iagh mon strijda

Om bäste Mäster-kast.

Han sköt migh oförwarnat

Med en förgifftat Pijl,

Medh älskogz-lust til Daphne,

Ther aff iagh kom i Nödh.

Thet fall iagh än begråter,

Och klagar dageligh.

Jagh wart full Eld och Kärlek,

Strax iagh fick henne see;

Men hon war ill och awogh,

Hon gat migh intet see.

Hon lopp, och iagh lopp effter,

Jagh fölgde foot på foot,

Jag grep, och hölt ; hon sleet sig

:

Omsider hölt iagh fast.

Men hwad? hwad hölt iagh? Daphne

Förwandlads i min Famn:

Thet tu här seer, är Daphne,

Hon wardt ett Lorbär-trä.

Ach Jämmer öfwer Jämmer!
Men Daphne til beröm,

Och hennes Kyskheetz ähra,

Skal iagh til ewigh tijdh

En krantz aff Löfwen bära.

Och the migh hafwa kär,

The högt vplyste Andar,

Som wistas på mitt Berg

The Lärde wijse Skalder,

Them iagh sielff wistas när,

The warde migh til heder,

Medh Daphnes löf belönt

Och Martis Folk : the bålde,

Manhaffte Krigesmän,
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The oförskräkte hiertan,

Som winne prijs i fäldt,

The Seger-sälle Hiältar

Som komm' igen medh Frid!

Och fijrligh triumphera,

J pracht och herligheet.

The blifwa billigt krönte,

Medh Daphnes Ähre-Pråål.

Och sij ! then tijdh skal komma,

At Daphnes wäxt skal groo,

Ther ingen hade wäntat,

Långt Nordan öfwer haaff.

Ther kommer en Hiältinna

Til wäld och Regement.

Thess lijke iagh Åpollo

Än aldrigh hafwer seedt;

Thess lijke mijne Stråler

Än aldrigh hafwe rördt.

Then Gudar och Gudinnor

Enhälligt hålle kär.

Hon, hon mon migh til ähra,

Och Daphnes Kyskheetz prijs

Medh Lorbär-trä beplanta

Then fagre Mälars strand.

At Rijksens barn och vngdom,

Som sigh i Konst och Krijg

Bewijse lärd och manligh,

Ther medh må blifwa prydd.

Ja, såsom Hon har ämnat,

Så warde Landsens barn

J manligheet och dygder,

Jnläggia sådan prijs;

At theras store dater,

Skol' höras långt och bredt
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Så wijda mijne strijmor

Sprijd' vth sins Klarheetz Liws.

Cupido
finnandes Lägenheet til at i Wärcket sättia sit Vpsåt emot Diana;

spänner sin Bogha.

Sij där, sij där ! iagh finner öppet hugg

Å denne trotzige Sköne.

Om iagh nu icke hämnas som en Man

:

All neesa borde migh vthstå.

Diana
blifwer honom wahrse, och fattarn widh Armen.

Kom, kom min käre Broder, kom och hielp.

Hey du! du lille Förrädare!

A p o 1 1 o

fånger honom.

Du biuder til at läggia dig til foot,

The bålde kyske Gudinnor?

Här går dijn Konst och List digh intet an,

Titt vpsåt skamliga lyckas.

Diana
til Apollo.

Min Broder är iagh plichtigh margfalds tack,

At han migh frälste. Ja Lijfwet

Jagh häller mista will', än thenne bof

Med skam i händerne falla.

Diana
til Cupido.

Och sij du! du wåghals, du förmätene Sälle,

Hwad drijstar du dig göra?

Effter han sielff är blind, så täncker han all' äre blinde,

Och wil en så förraska.
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Rätt som en räf så kommer han an, then smiilande Skalcken

Sijn' räncker att bedrijfwa.

Ney. thet går dig ey an. dine stycken lycke dig aldrig

Emot the kyske Jungfrur.

Jungfrur gifwe dig ingen prijs: men ästu behiärtat,

Så lägg å Män din mandom.

Doch opå thet du här effter hwarken man älle quinna

Kanst någon skada göra

:

Nu så giff hijt (war snar) din Boga, dijn' eeldige Pijlar,

Så och ditt gyllend' Koger.

Och opå thet du så lättligen icke må komma på flychten,

När du dijn' Skalckstyck' öfwar.

Så skal iagh rätt nu, dijne Wingars flickrande stympa.

Sij nu! Hwar är ditt Wälde?

Hwarst är nu titt prång; dijn Macht, och wåldsame Spijra?

Gaak nu, bewijs titt högmodh!

Du hafwer ingen blygd, vthi thenne dijn ynglige barndom,

Tilmäta dig ett Rijke

Båd' öfwer Himmel och Jord, och Haafs- och Helwetes

afgrund

;

Ja, Gudar och Gudinnor,

Swenner och höfwiske möer, hwar och en måst pijnas och

ängslas

J tijne band och boyor.

Gaak nu! Skiut och bränn, och bind, och fässla them usle!

Flyg bort seen, som du plägar.

C u p i do
til Diana.

Jagh är tin Fånge,

Din öfwerwundne,

Din underlagde;

Träl och tiäniste-swän.

Dijns ögons strålar

Dijns Skönheets klarheet,
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Din höge Anda,

Och din himliske glantz,

Ha' kränckt mijn Frijheet,

Mitt hierta sargat,

Och bänt mitt sinne,

Vnder Tiänstbarheets ook

:

Min wapn och Boga

Jagh hälst för alle,

Får dig Diana,

J dijn sig-rijke hand.

Lät migh ey aldeels

Gå blott och wär-lös,

För mijn' fienders hoot.

Ty månge finnas,

Som iagh har gabbat

:

För them iagh rädes,

At the hämnas å migh.

Diana
til Cupido.

Dijn falske tunga

Kan intet ändra

Mijn Iagh, och fäste

Moot dig giorde beslut:

Men til dijn tryggheet,

Må dig min Broder

Få thenne Skölden,

Medh försilfrade grund.

Ther å du kanst dig

Dijn plicht påminna,

At du här effter

Meen-lös lefwer i späkt.
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VI. Jnträde.

Ry chte.

Gifwer acht opå, Himliske Gudar,

Och j människior alle på Jorden.

Så och j, som i mörkrenes hyddor,

Som Skuggar otastige swäwa.

Gifwer acht: Then orädde Cupido,

Som pockade, plågade hwar-man,

Som bandt, som mördade, brände

Hwad han öfwerkom vthi werlden:

Nu har han sin mästare funnit.

Then ädle manhaffte Diana

Hafwer vnder-kuwat hans högmod,

Brutit af hans skadlige Skächtor,

Och Bogan i hundrade stycken.

Hans Bloss och brinnande fackel

Har hon släckt; sliti' banden i sönder.

Han är tamd' och wingarne stäckte.

Som itt Lamb så späker och ährbar,

Så from och tuchtig är han nu:

Vtaf hennes hög-ährbare Skönheet,

Är och han til all ährligheet vptänd.

Nu frögde sig, och wari glade

Alt folck och werldenes Härar.

The som Ähran och Frijheten älska,

Gifwe teckn; och klappe med händer.
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VII. Jnträde.

Hele Werlden
frögdar sigh öfwer Dianae Segerwinning, ther medh hon hafwer frälst

henne ifrå Cupidons wåld och tyrannij.

Ach! odödlige Gudars macht och wälde!

Ach! oändlige kraffter, som regera

Thenne Werldenes höga hwälf och Fäste!

Späde Nympher och Andar, som i Mareken,

Berg, och Jordennes höhl', i diupsens mörker,

Och widh springande Källor pläga wistas!

Höge, träfflige Sinnen, wijse Höfder,

J som sittie widh rolet här i Werlden,

Fridh och Roligheet at beskärm' och wärna!

Jordsens Pelare ! Fäste Stöd, och Grundwal

!

Vnder hafwe wij hördt! Så är nu slagen

Wår förfölliare! Kämpen är ent-wäpnat!

Och gull-wingarne stäckte! band och pijlar

Bräckte! wij äre frij hans twång och wälde.

Sorgh och qwal, och bitter ångest

Äre wekne: frögd och wällust,

Äre komn' igen i ställe,

Thess bör tack och lof allena.

Kyskheetz ähre-Chron Diana.

VIII. Jnträde.

Cupido
sedan han hafwer låtet afraåla i sin Skölds Silfwer fiäld Dianae Beläte,

medh thenne bijskrift: Dianae fånge; roser han af sitt fängelse.

Sköne, hiertans-tröstlige Mäld, mijns ögons

Enda lust och roosame fägna. Du som
Wäcker i mitt sinne så kyske, gode,

Helige tanckar.
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Jagh bekänner migh hafwa giort ett lyckligt

Byte. Eld och Band äre släckt, och slitne;

Ähra, Dygd och blygd i mitt vnge Hierta

Plantad i ställe.

Klare Skiöld, och du. ther vthi iagh finner

Skrifwin all mijn lycka : Du äst migh kommen
Af een kär hiert-älskeligh hand; then iagh skal

Wyrd' vthan ända.

Twå Satyri
komme i färd medh Cvpido. Hwilke seendes at han war vr-wäpnat, och

allena; falle honom an, och beröfwan sin Sköld och Beläte.

Holla! Hwad är thenne för en Gilliare?

Löpa gossar här medh skägg? Du Moors-grijser,

Du äst nappast afwänd än från tissarne;

Och wilst gå på frijerij? nu packe digh.

Thenne Skiöld och Älskogs-gifft står bätter an

Migh, eller en af oss, än digh, du miölke-mun.

IX. Jnträde.

B acchus
hämnas thet öfwerwåld, som hans wän Cupido wederfaren war af the twå

Satyrer. them han förjagar, och tager Skölden igen.

Then är ingen ähra wärd,

Som sin wän ey hielper,

Ther han kan, medh rådh och hand;

Hwar som nöden fordrar.

Jag traf an twå Bocke-män

The min wän Cupido,

Giorde myckin håån och spott;

Knäpten vnder näsan:
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Togo bort hans Silwer-Sköld,

Samt thet sköne mälde.

Thet man seer här i mijn hand,

Thär wid iag them skilde.

Och hwad kund' then wärlöse

Lilla drängen göra?

Han lopp af och til. och greet,

Meer kund' han ey göra.

Men iagh mond betala them

Rådt för illa sudit.

Jag har theras bocke-skägg

Med mijn hand så kämbat;

At then störste deel ther af,

Lödde qwar wid kamben.

Näse-stywar, backe-strek,

Gaff iagh them så feete,

öre-dragh, och nacke-slagh

Finge the så täta:

At the thenne marcknaden

Jnte skole roosä.

Så skal man sin såte wän,

Hielp och wärn bewijsa.

Så skal en som trogen är,

Hämna wän sins neesa.

X. Jnträde.

Venus
til sine Nympher

Ah! mijn olycksaligheet,

At iag är blifwin Moder!
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Mig til ingen ringa spott,

Then iagh nu måste lijda.

För min Sons wanartigheet,

Emot mitt hopp och wäntan.

Han war then tilförende,

Som Gudar och Gudinnor

Vnder lydnan twingade

:

Men nu har spelet wändt sig:

Han är blifwin sielff en trål;

Och thet som mig mäst härmar,

Hänger heel' hans lijf och lust

Vtaf Dianas ögnblick.

Än går öfwer alt förtreet,

At han sigh sielf berömer

Af sit vsle fängelse

Och tycker war' en ähra

At han skrijf och kalla må
Sig Skön Dianas Fånge.

Ah! then iag af barndoms åhr!

Af hiärtat hafwer hatat!

Thetta är min tack och löön,

At iagh dig hafwer fostrat

Med stort omak och förtreet,

Du otacksame fogel.

Spott af mijne fiender!

Then har iag för mitt omak.

Elliest hafwer iag och hördt,

At han skal för' i Skölden,

Ther medh han sin nakne kropp

Betäcker någorlunda,

Ett Dianas beläte,

Sijn ögon til en fägna.

Men du Doris löp och sök,

See til du thet bekommer
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Kantu, så gör all dijn flijt,

At iagh thet får i händer.

Doris går åstadh, och Venus faar fort medh sit taal.

Smeker, Smeker eder barn,

J obetänckte Mödrar,

Haar them kär, bewijser them

Eder moderlige Hierta.

Sidst så hafwen j til tack,

Then samme som mig händer.

Jag har ingen möda spaart,

Til thenne bofwens heder.

Jag har welat göran Stoor

Fast öfwer alle Gudar.

Men sij, huru lyckes mig?

Hwad achtar han mijn lära?

Men iag hoppas än en gång,

Du kommer i mijn händer.

Din olydna skal iag så

!

Jag wil ey mere säya.

Jag skal finna andre band,

Din hals thär med at böya

!

Än thär med Diana stålt,

Dig til sijn plicht har bundet.

Doris
kommer igen, och säger til Venus.

Lyckan är dig gunstig nogh

Frw Venus, när iag ankom,

För en Spegel han tå stodh,

Sijn håår han monde krusa.

Thär med iag så lönneligh

Tog Sköldn och gick min färde.
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Venus
til Doris.

Tack dig bör. Sij lille gäck,

Wil tu dig och belysta

Med skön Jungfrurs beläte?

Sij, arten brår på pilten!

Jcke skal tu thätta meer

Få skoda med dijn ögon.

XI. Jnträde,

C u p i d o

rasar.

Ey! du obarmhertige Moder!

Så låter du dig ångra,

At tu Mig har födt hijt i werlden?

Wiltu, så tag mig lijfwet.

Tag mig ifrån mijn käreste : Skill oss.

Så har du nådt din willie.

Ach ! min Sköld, min Sköld ! min Skönstes mäld, och beläte.

Sij! hwad sijr iag nu? hwem är then, som ther sitter

På then stoore Carels wagn? hwem är som spinner

På mijns Moders Frigga Rock? och sij then stygge

Bock-skägg, ludin-lägg, horn-höfd',

Klor-fotad'
,

fanen-lijke troll-pack,

Lede Satyrer. Hwar blef min Sköld? ©h! hade

Jagh min boga spänd? hwar blef mijn bloss och pijlar?

Hör! hör een skön Music; af Lutor och Bandurer,

Trummor, Säckpijpor, Munharpor klinga wäl i hoop.

O sij Cerberus. sij Cerberus han kommer!

Hör huru käderne skallra ! käre bijt migh icke.

Hör huru skräckelig han skäller
;
Sij huru faasliga sijr han vth

!

Hwar blifr dagen? står iag här alleen i mörkret?

Oh! min Sköld, mitt Beläte! &c.
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X//. Jnträde.

Venus
til iEsculapius.

Åpollos Son, hwad Himmelen kan wircka,

Hwad kraft som örter, steenar, och metaller,

Och alt hwad hälssamt är, the hafwe, weetstu

!

Du weetst, och kanst oss hielp' i all wår kranckheet

Jag ropar an dijn konst och kände godheet.

Min Son Cupido hafwer öfwermåttan,

Een Jungfru kär, thess Belät' han har mistat.

Ther öfwer är han kommen frå sitt sinne

J sådan raserij, at han måst trååna;

Om icke du, som kanst alleen, wilst hielpa.

iEsculapius •

til Venus.

Din Son, Gudinna, är för-wild i thesse

Sijn förste vngdoms åhr. Han är för-blod-rijk.

Och theras egenskap är thet; att älska.

Men sant är thet, at han för-vng begynner.

Ändoch, hwad skuld har han där til, ö Venus?

Han är sins Moders Son. then art han hafuer,

Then har han ärfft af Venus, som sijn Moder.

Här til thet hielper och, at han har mistat

Sijn Skönstes belät. Men här är god rådh til.

Tag hen, och gifuen thetta watn beblandat

J wijn, at dricka. Strax så blifwern bättre.

XIII. Jnträde.

Pallas
til Diana på Cupidos wägnar, som nu war kommen til sijn sinne igen.

Klare, högt vplyst' Gudinna,

Hwilkens stora dygd och macht,
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Sådan werck alleen förrättar.

Du som med een mächtig hand,

Åmors stränge Lagh och Wapen
Hafwer ödt och nederlagt.

Boga, pijlar, band och fackel,

Alle sönder-bräckt, och släckt.

Jagh wil föran i min Schola

Jag wil göran wijs och klook.

Dygd och ähra skal han lära,

Ty han söker mitt beskärm.

Therför' beder iag Diana

J hans namn, ödmiukelig,

At du skäncker honom nåde

Och beteer dijn höge gunst.

Han bekänner och berömmer,

Oppenbart, och klart at han

Är och blijr Diance fånga,

Hennes lof han ewiglig

Prijsa wil och wijdt vtbreda

Ja, så wijdt som Himmeln är.

Diana
til Pallas.

Gudinna, thess förstånd, och diupe wijsheet

omfattar heele Jord' och himmels Runde.

Dijn mening låter iag mig wäl behaga

:

Ty wij är' altijd eenig' och wår' Sinnen

Til kyskheet, dygd och ähre fäst förbundne,

Wil han här effter lefwe from och stilla,

J meenlösheet, som Skölden hans beteknar:

Så är iag wäl til fredz, at han migh älskar,

Och sig min Tiänar' nämner; doch sålunda,

At han blifr i sin skranckor; icke kommer

Med något lissmerij, mig at förföra

Af Ährans baan. Om han sig thet fördrijstar,
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Then Fångne Cupido

Så blifuer Jag doch, then iag är. Men aldrig

Skal Han mijn gunst, och nåde mera niuta.

Then Store Ballet.

C a v al 1 i er i

til H. K. M:tt then Högborne Stormechtige wår Allernådigste Drottnings

Fru-Moder.

Wår strijd och fägd är förd til ända.

At wij som Edre män och vnderdåner

Endrächteligh församblad' må framträda

Jn för E : s Majestet til at bewijsa

Wår skyldigheet; och hulde plicht frambära,

Och Edert höga lof och prijs förmeera.

O Store Drottning : af thes höge Ähra,

All werlden har sit Hus och glantz unfångit!

En Dygd- och Ähre-Spegel, wijsdoms Crona

!

Sij, Hennes Majestet, all' Rijkens Ähra

Och wåre tijders högste Prijs, och Prydna

:

Hon har Oss anfördt, at wij komme
Til at betee wår innig tienst och ödmiukt.

Och Hon, then store Gustafs blodh och afkomst

Begärar inte meer, än at hon aldjd

Bewarar i sin hugh, och teer i sielfue wärcket

Then dotterlige plicht, som hon sig finner skyldig.

At bägges Edre höge Namn och Ähra,

Må lysa långt och bredt i werldsens ändar.

D a m e r n e

til samme H. K. M:tz Fru-Moder.

Eders blods och huses Ähra,

Eder frögd och Hiertas nögd,

Som sig hafwer vnderkastat

Åmors macht och Cron,

81



Georg Stiernhielm

Ägnar Eder. Store drotning

Thenne höge Segers Prijs,

Samt thet roof. och rijka byte,

Lyckan nenne hafwer undt.

Thesse Nympher som sig ställa

Jn för Eders Maijestet;

Thesses dygd, och reene kyskheetz

Klare liws. och pure glantz

Jcke minder är, än theres

Skönheetz öfwerträfligheet,

Bäre Eder prijs och lof-ord

Med all hiertlig ödmiukts plicht.

Här är och vthi wår skara

Een skön Venus af wår tijd.

Men hon är een Moder worden

Ens Amoris kysk och reen.

Thenne har til Edert nöije

Welat fram-tee thetta Spel.

Ändoch Hon af reene hierta

Jntet weet hwad älskog är.

Ändlig har tnen skön' Diana

Bracht aitsammans i sitt wåld.

Siunger Wiisor: stämmer samman,

Siunge alt hwad siunga kan,

Til Diance Lof och Prijs,

Wij är' alle Edre Nympher.

Doch är een. bland oss, alleen,

Eder kärast öfwer alle.

Wij stå höld' och obekänd'

!

Oss skal lvsta, om j wete

Hwem then är j hafwen kär.

* —
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Och effter Jagh rättnunnas nämbde Stiernhielm, som icke

mindre har varit ordhittug och klookmunnad, vill Jagh och

här införa några hans Språk ock optågh, dem Jagh så af

hans egen mund, som och aff andra har hört.

I sin Ungdom höls han reda för lärd; och som han då

af en förvettn blef befrågad, hvad Stiernorna vore, och huru

dhe lysa så klart, svarade han, att När herrn går stundom

och Spasserar i himmelen med een Staf, som har en pigg

på änden, och som han är een Offstohr mann, lijtar han så

tungt på kiäppen, att piggen tar stundom igenom, och blijr

alt så små håhl der effter, hvarigenom himmelens klarheet

oss lyser, och det är det vij kallar Stiernor. den andra höll

det för sant och var nögd.

En gång reste han emellan Stockholm och Upsala med
Nordfellt, som sedan blef Praesident i giötheborg; och som

thet långt leed på natten, förtviflade Nordfelt aldeles att få

huus, effter han viste, at der, som på Stoora Stråckvägen plär

tillgå, var mächta ondt att få huus, besynnerlig seent på

Natten och i bondgåhlarne. Men Stiernhielm var så viss på

sigh att få huus i första Bondgåhl, at han slog vaad der om
med Nordfelt. Nu framkomne till Bondgåhlen, fattar Stiern-

hielm Nordfält under armen, rätt som han stog opp uhr slä-

dan, och säger hårdt : faller intet, H : r öfverste. Bonden och
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kullan deth hörande, mente dee, att öfversten var ther uthe;

och effter som kort dereffter skulle stå uthskrifning, vore dhe

glade at få tillfälle till att giöra öfversten någon tienst och

således beveka'n at skona dheras Sohn för Uthskrifning. di

stego opp, blås opp Hus, läth op Port och dör, giör opp een

Brasa, bära fram sitt lilla förråd på maat och öhl, bedja,

att öfversten medh sitt föllje ville taa till goda och få sigh

maat; då det öfverståndet, gå dee till sängz. Stiernhielm

intar den främste Sängen, och Nordfeldt den andra ock sämre.

Gumman, deth märckandes, går till Stiernhielms hufvudgärd

och drar så sachta undan honom ett miukt hufvud Bolster

och går och lägger det under Nordfältz hufvud, den hon

mente vara öfverste. Om måron, när dee hade stådt opp,

kommer både Bonden och hustrun och bedia den förmente

öfversten, att han ville vara dem och dehras huus så bevå-

gen, at han ville skona deras Sohn i uthskrifningen. Nordfäldt

lofvade alt gådt uth. Moth dee nu skulle sättia sig i slädan,

kommer hustrun och tillbiuder Nordfäldt en Silfskeedh, den

hon uthan tvifvel effter sina förfäder hade ärft. Stiernhielm

ropade henne till sig och sade, att Öfversten intet tar mutor.

Elliest, om hon ville gee honom något, vore ingen ting Öf-

versten kiärare än een treefoota stool, som der stog; den

hade öfversten, sade Stiernhielm, mycket berömt förleden

affton. kiäringen tar treefooten och biuder honom åth

öfversten, säyandes sådant gerna vara undt. Nordfeldt afslog

sådan skiänck, sade sigh icke dessmindre skola göra hvadh

han kunde. Stiernhielm sade kiäringen afsijdes ock sachta,

att hon skulle man fara fort, försäckrat att Öfversten ville

gärna haa stohlen, men giorde för höfligheet skull, att han

låddes intet villja taa moot'n. När kiäringen det hörde, går

hon och stoppar Stohlen i Nordfältz Släda under filten. När

Nordfält nu kom och skulle sättia sigh i Slädan, får han sij

Stohlen, tar och slänger'n der uhr. Kiäringen löper till, tar

Stolen och stoppar dijt'n igen, Nordfäldt kastar ut'n. Kiä-
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ringen stoppar dijt'en igen med all macht, säyandes honom
vara vähl undt. Så tree eller fyra gånger, at Nordfäldt

nödgades ta Stohlen och slänga'n så långt bort, att den

goda, Enfaldige gumman sågh sigh vara af Stiernhielm

fixerad.

Den tijdh Stiernhielm var Landtrådh i lijflandh, hade han

så stoort Nampn om sin lärdom, att han i gemeen höltz för

haa een Spiritum Familiarem. Ibland andra var en Doctor

Juris, benembd Virginius, Juris Professor i dorpt, som fullt

och fast var i den samma meningen så högt, att han i heem-

ligheet badh Stiernhielm att Vijsa honom bem : te Spiritum.

Stiernhielm, märckiandes den andras eenfaldigheet, bejakade

honom'et innan några dagar, allenast han för ingen ville

säya't. Doctor Virginius förplichtade sigh på deth högsta

till tystheet och kom een gång ock annan till Stiernhielm i

samma acht och upsåth, att få sij hans Spiritum familiarem.

Stiernhielm, sedan han länge nogh hade dragit uth tijdhen

och så deste mer upretat den andras längtan, tar han ändte-

ligen Virginium medh sigh i den inre kammaren, och effter

stoor förberedelsse kommer han fram med ett Microscop eller

Synglaas, der uthinnan han hade inslutit een lefvandes luus;

som nu den lusen gaf ett sällsampt anseende, och Virginius

sådant förr aldrig hade sedt, seer han henne icke uthan

fruchtan och bäfvan an. När han, Virginius, länge hade sådant

förtegat, uppenbarade han'et ändteligen för sin Hustru, Hus-

trun för andre, och bringas Saaken så vidt, at Stiernhielm

måtte bekänna alt i hoop, huru det var tillgångit, att Doctor

Virginius hade ansedt een luus för Spiritu familiari.

I sin Ungdom var han een gång stadd iblandh ett Jungfru

Compagnie; och som der och var en Ung karl, den han för

hans fåssheet skull ville giöra Spratt, fann han sigh der i

sålunda: dee leekte draa hanska. Stiernhielm blef Kung;

befalte så den andra, at han skulle gee denne Citron åth den

fägerste Jungfrun. Han, obetänchter, går och ger åth een
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Jungfru, som han mäst hök af; Hvar af dee andre Jung-

fruerna blefve honom så afspentztige, att Stiernhielm heela

dheras gunst eensam innehade.

En Rådzherre i Riga hade hållet een Måltijdh, der och

Stiernhielm var budin och närvarande. Nu vore der och

tvenne Tyske Studenter, som af tillfälle och hade tijtkommit,

af hvilka den eena effter öfverstånden Måltijdh begynte een

Oration på Latiin åth värden, betackandes honom för gode

undfågne tractamenter. Stiernhielm berömbde hans Latiin

och sade, det vore artigt, om der vore någon, som kunde

svara honom på Gréeska. Den andra Studenten, som var

just en godh Grsecus, steeg straxt op och hölt een Oration

på Greeska, der af icke lijten lust ibland laget upvächtes,

i synnerheet effter dee mäst vore ostuderade och qvinfolck.

Han var af een Ståhl-hård natur emot mootgång, Sade

altijdh, at bonce mentis comes est paupertas, hade offta intet

mehr än een treedahlers Plåt i Penningar; doch var han

lijka gladh och lustig, då han hade mycket, mådde han

vähl, och då han hade lijtet, kom han lijkvähl der medh uth.

Hans Middagz Måltijdh var Sudin miölck medh Brödh

i; hans ijd var läsa, medan han var eensam, thet sällan var;

ty han foor esomofftas: uth till herrfolck, i synnerheet hoos

Rijkz Cantzlären, gref Magnus de la Gardie, Rijkz-

marskalken, Greff Gabriel Oxenstierna, och mäst

alla höga herrar, föruthan dee af hans Ståndh och trappa,

med dem han var Broor och Buss. En gång frågade Rijkz

Cantzlären honom, hvad vijn Han drack hälst. Svar : Vinum

alienum; Der på Richz Cantzlären befalte straxt sin hof-

mästare att låta föllja een Åm gådt Reenst Vijn hem med

Stiernhielm. Thet ock straxt skedde.

Een gång sade högtbem : te herre, att det mycket dödde

i Staden; Man hörde altijdh Klockorna gåå. då svarade

Stiernhielm, som han var mycket ovolig och frij stundom i

tahlet: Ehrs höggrefl. Exell : tz, om man skulle ringa i Kloc-
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korna för hvar gång, som någon aflas, skulle det vara ingen

mindre ringning.

Han hade ibland annat mycket lagt sigh på Etymologien

;

och som alla de studier, som gå något långt ifrån Humani-

teten eller mänskliga omgänget, icke äro allmänt älskade,

fant han allestädes någon, som åkte på hans Etymologier,

dem han lijkvähl söchte behörigen att bemöta och besvara.

En gång var een Doctor Theologiae ifrån Lund i Skåne till

Måltijdz med honom hoos Rijkz Marskalken. Samma Doctor

talte något thet Etymologiske Studio förnär. Stiernhielm

frågade honom, huru länge han der i hade Studerat. Do-

ctorn sade sigh intet haa lagt sig der på. Så måtte ni och,

sade Stiernhielm, billigt underlåta att döma der om. Men
sedan ni hafver användt i fämbtije åhr mycken möda der på,

som Jag, och ni då komm' igen och dömbde derom, måtte

Jagh giärna höra, om ni intet talte annorledes.

Han hade och det gambla Svenska språket sigh väl be-

kant, som ännu hans Register öfver Wästgöta-lagen, hans

Hercules, så och hans Manuscripta, ibland dem är Svea-giöta-

fatebuur item hans Lexicon Etymologicum, uthvijsa. En gång

öfver ett Måltijdh sade en : Stiernhielm, ni skulle hänga en

skiöldh af gamble Ord uth, der ni bor, så finge alla deth

sij, och ni blefve bekant. Ock ni, sade Stiernhielm, ett par

Pijkar i korss, effter som ni villen fara medh och pijka alle.

En gång kom Secreteraren Cantersteen till honom och

fant honom Studerande; då frågade Cantersteen, hvar till han

så trägit Studerade, ock hvad deth var åth. Stiernhielm sade:

när Jagh blijr död, lära många finnas, som tahla om mäy
och hålla 'tåf mina skriffter; men när ni är dödh, talar ingen

mer om ehr. Cantersteen gaf igen : ni har då intet gagn

der af och kennen intet der till, när i är död. Stiernhielm

svarade: Jag har nu lust der af, medan Jag lefver, att Jag

veet, di lärer tala vähl om migh, när Jagh är död. (Denna

Cantersteen underläth doch intet att blij nämbd esomofftast i
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den Påhlska Historien; så at, om denne odödeligheeten skall

vara så stoort till skattandes, som Stiernhielm henne skattade,

har och så Cantersteen någon hennes deel öfverkommit, och

Stiernhielm alt så orätt honom velat henne beröfva).

Som Jagh hade den ähran att vara i hans gunst och be-

vågenheet, vill Jagh och förmäla någre hans Ordh, dem Jag

mitt Fäderneslandh värdige skattar att meddela.

När han een gång kom till att Discurera om värden och

dess fåfängeligheet, brast han uth i dhe orden, att af alt,

dhet han hade läst och hördt, var ingen ting rättare ock

nättare sagt än däd, at Menniskelige lefvernet ähr ovaq

axiac, Somnium umbrse, een Skuggedröm, (dröm om Skug-

gan eller i skuggan), hvilka ord Jagh sedan i Pindaro har

igenfunnet, icke dess mindre, sade han, är pulcrum eminere

inter homines ob merita et virtutem.

När Jag frågade honom, hvem vore lyckelig i världen,

Svarade han : den, som sitter i ett Embete, som han lyster,

der han har sitt pabulum animi (sinne-beet) ; får der före lön

ad Sustentationem corporis; har alt så der i sin Libertatem,

gloriam, laudem, quam sequuntur amor et honor. När Jagh

bemötte honom, at i en tienst vore ingen Libertet, Svarade

han, at det är den sötaste Libertet för een ädel Siähl, att få

uthstå möda och fahra för heeder och ähra. då frågade Jagh,

hvad han tychte om den Libertet, som är lijk lättian. Sva-

rade han: bort hon! der måst altijdh vara en Vigor hoos

en, lust och een ijfver att gagna sin nästa och i synnerheet

sitt Fäderneslandh.

Jag frågade honom, hvad han tyckte om Amore. Han

svarade, att Amor pulcri, honesti, virtutis är det högsta, som

Vij här hafva. Men Amor Venerens är lijkmycki, som lust

till att gå och giöra een annan Naturlig giärning ; doch så vijda

han föllier honestum och ährbarheeten, är han ett Condi-

mentum vitce humance ad propagationem generis humani.

Jag frågade ytterligare, hvad han hölt macht och myn-
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digheet i för Värde. Han Svarade: thet är en stoor Gudz
gåfva, att kunna bevijsa någon godt: Magna est felicitas

posse bene mereri de multis. Samt åcke rijkedom? gud

skall vetta, sade han, när Jag sijr een fattig och inte har

till gee'n, hur ondt det giör migh, och beer, at gud då ville

see till min villja. Men dee, som sökja Rijkedom för Rijke-

dom skull eller ana' för ähra skull, dem kallade han afguda-

dyrckare, som hafva sina tankar afvända ifrån det rätta Huset,

som är Gud; ock dhe vandra i mörckret och till mörckret,

som är i Gudz och den ährbara världens privatori eller borto-

varande. der uppå hade han ett vackert Kopparstycke, som
han sielf hade mediterat : En Sool medh een Jordh nedanföre

och een odygdig menniskia, som gick till skuggan in under

Jorden. Samma sin Philosophie uthtrycker han medh mehra

i sin Hercules i dess andra deel, der som dygden talar och

förlägger vällusten.

När Jagh frågade honom, hvilkendera han mehr afhölt,

een Bergmans grofheet eller een frantzmans galanterie, sade

han, det vore vähl, om de både kommo till att blandas, half-

parten 'tåf hvardera, att barnet vähntes till een ärbar frij-

heet; der af skulle dheras ande mehr upqvickas och doch

behålla den gamble Svenska ärligheten.

De Philosophiske Discurser, som Jagh medh honom har

hafft, måtte Jagh gerna meddehla, om lägenheeten så fogade.

Nu vill jag allenast meddehla ett hans tåhlmodigheetz proof,

thet han ock mig sielf förtälde. När han hade varit Landtrådh

i lifflandh, och Vice-Prsesident i dorptz hoffrätt, som nu

sedermehra effter det Ryska Krijget nederliggia, kom han till

Sverje. Men i reesan öfver Åhlandz haaf ledh han skiepz-

brott, så att alt hans lilla goda tillijka med skiepp ock alt

påvarande godz förgickz. Folcket blef Salverat. Som dhe

nu hade gådt in uthi nästa Bondgåhl och för sine Penningar,

som dhe hade i taskan eller böxsäcken på sigh salverat,

ätit ock vederqveckt sig, vore the doch sorgbundne och
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modfallne, såge på hvar ann med bedröfligit lynn och dumma
Munnar. Stiernhielm, mitt i dheras varande häpenheet, stiger

op ock taar på dansa och sedan med allehanda lustige Språk

brafvera lyckan, så att alla måtte lee och förgåto stoor deel

af sitt innevarande elacka tillståndh.

Men sedan han nu hant till Stockholm, fant han värden

hårdare, än han förmodde. i det hans bekante och förmente

vänner föga ville för nans torfftigheet skull vetta åfn. då

förnam han världens kynne i motgången och satte sig neder

och skref det vackra Latinska Idyllion på Anacreontisk Vers,

thet nu står vid ändan på hans Hercule i dee begge Upsala

editionerne, der i han Penningens höghnödigheet lustigt och

sinnRijkt beskrifver. Och som han i bem : te sin förlägenheet

hade rönt Secreteraren Behms och Cammar-Rådetz Skytte-

hielms Vänskap och stadigheet, ty dedicerar han ock dem

samma Idyllion. Ii j tet der effter blef han Assessor i Reduc-

tions-Collegio, som då nytz var inrättat. Men som han såg

den tiensten något odieus och förhatelig, så frampt han skulle

fullgiöra sin plicht och sitt Samvete, steeg han sielf der ifrån

och lefde uthan tienst, till dess sig yppade ett rum i Krigz-

Collegio, det han kom till att bekläda. Han var i stoor ynnest

och nåde hoos Konung Carl Gustaff, som mycket hölt af

hans ingenio ock i synnerheet af hans Hercule. Så att, när

een herre hade läst opp för Kongen Stiernhielms Herculem

en gång i Vagnen på een reesa, frågade Kongen, om han

intet var längre än.

Tvenne feel hade Han. om Jag dem skall märckia; det

första : att han var oachtsam Dåde om Tijd och Medell ; Hvaraf

förordsakades, att han aldrig med sina skriffter kom fram.

Han giorde intet, som Jag har sedt brukas i Paris, der Jag

detta för lust skull skrifver. att värden låter op dören åth

den fremmande, om han hindrar honom, ock blijr icke dess

mindre lijka god vän, eller ock taar Huset och lyser honom

uth, så frampt han blijr öfver Klåckan 10 eller 11 om affton,
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eller längre än han sielf vill. Men Stiernhielm var så fatt,

att, om han hade aller så angelägna saker för sig, ock een

kom till honom, fast än af ringa Ståndh, torde han lijkvähl

qvitta alt sitt förehafvande, satte sigh att språka, fast det leed

öfver midnatten, ja till Klåckan 2 eller 3 om Natten, till dess

den andra sielff togh afskiedh.

Här af kan vähl ock afftagas, att han icke var synnlig

godh huushållare. Han läth gå Penningarna, som dee kommo,
Spenderade på dem, som besöckt'n, lade Pungen på Bohlet

och läth Pijgan eller gåssen taa der uhr, när dee ville. Så

att, när han lågh i Sängen, och Pijgan kom in och begiärte

två hvijtrunstycken att kiöpa Miölck före, (var mäst hans

maat), sade han: tag der, sij der ligger Pungen på Bordet,

här af kom, att han alt för ett var een torfftig man, och hans

skriffter kommo till att liggia otryckte, mädan uthi honom
fans så lijten drifft, att det kom intet uhr händren på'n; Så

och fördenskull, att han tog sig så mycket före : han var een

Jurist, een Physicus, een Moralist, een Lingvist eller Etymo-

logus, een Poet, een Antiqvitist, som han och i någre åhr

för sin död var Prseses i Antiquitets-Collegio. dess uthan

idkade han och Mathesin, ett så heelt afskildt Studium ifrån

the andre. Sin Archimedem Reformatum hölt han på sidstone

föga 'tåf, sade sig nu haa hittat på bättre greep, dem han

i sin Linea Carolina ville vijsa. Men denne Linea Carolina

blef intet tryckt mer än till ett arck eller tu. Mycket läste

han Platonis skriffter och dess Commentarier, som Ficinus

etc. ; doch på sidstone älskade han mäst det, som var kort-

villigt, som Plauti och Aristophanis Comsedier, Horatii och

Juvenalis Satyrer; torde vähl och stundom taa Petronium i

handen, så gammal som han var; citerade offta den främste

versen af Persio : O curas hominum! O, quantum est in

rebus inane!

En gång, när Jagh var hoos honom, skickade Booktryc-

karen Niclas Wahnkijf tnTn ock begiärte mehr Materia på

den Boken att sättia, medan det förra var nu alt fullsatt.
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då svarade han : hälsa du Wahnkijf ock fråga honom, om
lag skall sitt' och pijn' uth ögne på mäg för hans skull, der

med gick gesällen bort, måste taga på ett annat arbete, och

Stiernhielms blef så liggiande ock ligger än i dag.

Det andra hans lyte var, att han stundom talte något

tvifvelachtigt om den Christne Religion, hälst när han fick

något i hufvudet. Om gud, himmelens och Jordenes skapare,

talte han mycket vakert, huru gud är godh, doch aflåter icke

att straffa det onda, genom den ordning, som han ibland

menniskiorna har instichtat, att det goda, som är allehanda

dygd-gåfvor och ägor, skall blij älskat, men alt ondt, som är

odygd, feel och brist, skall blij hatat och ratat.

För all Ting recommenderade han sinnetz redligheet och

godheet. J ären Unge, sade han en gång öfver Måhltijden

åt oss, sina tillgifne, ock Jagh är gammal; och troor mig,

att ingen ting är så kosteligit, som ett godt nampn ock rychte

;

och det får man, när man så ställer sigh, att den ena, som

kommer här, den andra der ifrån, den tredie från öster, den

fierde från Väster, alla sanna medh een mundh, at N. är godh

och redelig och menar vähl. Ehuru världen hvälfver, så

är redeligheeten det tryggaste stöd att hålla sig vid. Orätt-

färdigheet stygdes han mycket vid, Sade den människian intet

vara värd att lefva, som vijker ifrån Rätten och giör sin nästa

orätt. Menar ni, sade han, att een sådan som N. N. täncker

på gud nånsin eller rättar sina giärningar effter den skiähliga

Siählen, mentem, som är Gudz beläte och Vårt Rättesnöre.

Een sådan lärer knapt undvijka at komma på skam, som

david offta säger. Så var och hans Meningh, att största gudz

fruchtan står der uti, när hvar ock een giör sin plicht att

gagna sigh och sin nästa, bäst man kan. Mycket Böner och

Ceremonier hölt han intet så mycket af, som ett fast hopp till

Gudh och een stadig tillförsicht till ett gådt upsåth
;
Sade, att

mycken mundplottring, som i Påfvedömet är brukeligit med

dheras Raa-band och myckna mässbijvistande, ähr Kiäringe-
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gudhfruchtigheet. Men hafva Gudh för ögon i sitt lefverne

ock sträfva effter dygd och beröm och ähra för dygd skull,

det hör een Kar till, sade han, och icke förqväfja det ädla

Siählenes liuss med beest- och södelefnate, mycket mindre att

kränckia't och skiämma't med argheet och ondska, den han

altijdh kallade absentiam Dei (Gudz bortavarande) . Sade,

att dhe Präster äro mycken ähra värde, som förmana till

Rättvijsheet, tåhligheet, ödmiukheet, Skiähligheet, ärbarheet,

trooheet, skickligheet, Tiänstvilligheet, flijtigheet och, för all

ting, att haa ett vackert upsååt ock låfligit förehafvande.

Fast än icke alt går så just, som man sigh föresätter, är

lijkvähl ett gådt upsååt een stadig muur och styrcker eens

mood in i döden.

I octobris månad 1671, den sidsta höst, som han lefde,

baad han mig gåå och see till i Booklåderna, om der vore

någon ny auctor, som handlade de veritate Christiance Re-

ligionis, effter då under varand Mickelsmäss-marcknad in-

komme åthskilliga Böcker. Jag var åstad, såg der effter,

men fant ingen. När Jag kom igen, rätte han sig upp i

Sängen, så siuk han var, och frågade mäy, om Jag hade

funnit någon, då Jag svarade näy, tychte han det illa vara.

Jag frågade honom, hvad han tychte om Mornseo, Grotio, så

och vår Lenaeo. Svarade han dem vara vackra kärar, men
i den Materien intet giöra tillfyllest. Då frågade Jag, om
han trodde, at man blijr sahlig, om man dör i den Christna

Religion. S. : Ja. hvad giörs då behof, månde Jag svara, at

bekymbra sigh om flere vägar, när man har een viss, ock

hvad är det åth, till hvad nytta etc.; vore icke bättre troo

vist, än sväfva i een orolig tviflan, hälst i dee saker, som
doch ingen menniskia kan uthleeta? och om vij än skrifva

eller tahla der om, är doch sådant alt Stympevärck; om icke

det bästa Rådet vore, att skiuta oss i gudz hand, giöra det

bästa och låta gud söria för det andra? Då hölt han medh
mig, sade sig vähl behaga mitt taal ock slööt så : Gud, som
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mig har låtit komma hijt i världen, giör af mig, hvart din

Guddommelige villje behagar ! Jag tackar dig, att du har låtit

mig födas en menniskia, gifvit mig kropp och Siähl, beskiärt

mig förnufft och fullkomliga menniskie-gåfvor, jempte een

hällsosam kropp ock dageligit Brödh. Jag vill nu döö, om
dig så behagar, och frögdar mig hierteligen öfver ett gådt

samvete, at Jag intet veet, att Jag har giordt någon men-

niskia orätt. Andra menniskeliga fehl och brister, troor Jag,

att du mig förlåter. Sedan giorde han vackra bekennelser

för Prästerna, fattade een stadig Troo på Christum och skil-

des mycket vackert hädan; Fick ock så een härlig Be-

grafning med Process och lijkPrädijkan, så skiön, som någon

sigh skulle önska. Och ehuruvähl att han intet hade så

mycket efter sig, att han kunde vederbörligen begrafvas,

tillföll honom lijkvähl så mycket af en Rättegångz Process,

som hans förvanter uthförde; så skiöt och CammarColle-

gium ett anseenligit belopp der till, att han blef hederligen

begrafven. Ty som högtbem : te CammarCollegium honom

effter handen i lijfvet så mycket af hans lön läte fåå, som

han kunde lefva 'tåf i sin ålderdoms Svagheet, Såsom een

Meriterad god Svänsk och god Konungz-man, så droge dee

och för honom den omsorgen, sedan han var död, att han

anständeligen blef befordrad till grafven i Sancte clara

Kiörckia på Norre Malm tillijka med sin Sohn, otho Stiern-

hielm, som hade varit Assessor i BergzCollegio och dödde

åhret effter sin Fahr och fölgde så honom till grafven. den

gode gubben giorde mäy den äran och bad mäy att skrijfva

sin grafskrifft. Jag tackade honom för det förtroende, han

till mig hade, ock frågade, huruledes han den ville hafva.

Då svarade han : skrifver allenast medh någre Ordh på

Svenska : Vixit, dum vixit, leetus. Samma hans begiäran har

Jag skyldigst värckstält och skrifvit således:

In under denne sten ä Göran stiernhielm giömd,

Af lärdom och förstånd knapt tror iag nånsin glömd.
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Sin tre och Siutti åhr han här i Wärlden hinte;

Dock achtad' världen rätt mot vett och visdom inte.

Hans höga Gåfvors pracht vill iag ey mer beskrifva,

Emedan iag dock ey förmår dem värdigt drifva.

Det ena säyer iag, thet han mig sielfver sad'

:

Så länge han här 1 e f t, så lefd' han altid Glad.

Mitt Latinska Epigramma om honom vill Jag och här

till sättia.

Si Brunkberg Pindus, si Suecia Graecia, Stiernhielm

Esset Aristoteles, esset et ipse Plato;

Quin etiam Phoebus : tanto cum numine Musis

Prsefuit arctois unicus ilie novem.

(Han bodde nedanför Brunckeberg på Norremalm),

denne höglärde Mannens ordh har Jag vid tillfälle något

omständeligen vehlat beskrifva, både fördenskull, att Jag veet,

mången är lysten och curieux att vetta hans meningar, som
och att han, såsom uthan tvifvel ett ibland dee excellenteste

och ypperste ingenier, som Sverige nånsin har burit, för-

tienar hoos oss en oaflåtlig ihugkomst, så och hoos efter-

kommande och den senre världen ett evärdeligit godt loford,

det Jag så mycket mehr honom skyldig är, som Jag af honom
har månge vackra meddehlningar erhållit.

Jag vill nu tala om en Svensk Diogenes, som jag har

känt: ded var Lucidor eller Lasse Jahanson. han gick på

gatan ock sang; då bad jag honom, at han inte skulle siunga.

han frågade: hvarför icke? derföre (så var mit Svar), at

icke är tjänligit. då bemötte han mig, om icke vädret eller

lufften var allmen, ock allså hvar ock en hade fritt til at

bruka henne, vari sig i sång, speei eller taal. Så vore ock

tungan hans egen, ock vijsan, den han sang, hade han sielf

componerat. Då ville jag skillja mig vijd honom, toog en

annan gata, neml. Svartmangatan : (vij vore just stadde i
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dess gatumunn på Köpmangatan). Han ville gärna vetta,

hvarföre jag icke ville hålla honom sällskap; jag gaf til svars:

at icke alt folk må vända ögonen på oss för hans sång skull

ock hålla oss för Narrar, han sade, folke vore Narrar sielfve;

dock lofvade han sig inte mehr villja siunga : ded han ock

höllt den gången.

En gång ook Greef Päder Brahe förbij ; då toog jag af

mig hatten som andre ock bockade mig. Lasse frågade

mig, hvarföre jag ded då gjorde. Derföre at Riksens Drotz

ook förbij, sade jag, och ded heter: Ähra den ähra bör;

Och han dessutan är en Herre, hög af ålder ock meriter,

och meriter äga vördas ock ähras. Då svarade han : Grefve

Päder faar sijne vägar, ock jag mijne: om jag har någre

penningar i pungen, går jag på et verds-hus, lagar om mig,

ded bäst jag kan, och Gref Päder för sig, hvar han vill;

men har jag något at sökja af honom, så går jag til honom
ock bugar ock bockar.

När jag baad honom bättre använda sine gåfvor, sökja

ynnest hoos de höge, deraf han kunde vinna både födan

ock ähran, svarade han, at det vore väl tokot at sällja sin

frijhet för någre hundrade Richsdaler om åhret. Ock der-

till vore ded en idel inbillning om den ähran; ty, sade han,

om ni såtte vid et herrebord ock jag vid en gårköksbord,

eller ni såtte vid den främre ändan af bordet ock jag vid

den andre, käre, hvad sällhets förmåhn hade i fram för

meg? Då jag vidare förehölt honom, at Principibus placuisse

viris sapientia summa est, Ock at ded vore den förste

trappan til ähra ock upkomst, at berömmas af dem beröm-

dom, erkännas af dem värdigom värdig, hvilket man icke

med undanskrymslan, utan med upvakt och förtienster öfver-

kommer, sade han sig intet passa på, sig intet ha svältit än.

då svarade jag: ded kan än vara tid nog.

* * *
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Ur DEN BIBLISKE WERLDEN.

Högwördige Herr Ärcki-Biskop
,

Doctor Lars Stigzelius,
Högwördige Fader ock gunstebewägne Gynnare.

I Gambia Testamentet läser mann, huru Gud där hade

förordnat, at Förstlingen af all Fruckt skulle komma den

öfwerste Prästen til. Eders Högwördighet är icke okunnigt,

at iag någre åhr, wijd den Kongl. Academien i Upsala, för

dätta mig haar uppehållit. J hwilken tijd iag må bekänna,

mig så wäl på Sions Berg som på Parnass, min största för-

lustan ock kiäraste wistande hafft hafwa. Män den fruckt

iag där bådestädes haar hämtat, meer tänkt för mig sielf til

min egen roo ock nytta bruka, än allmänn göra, hällst emädan

iagh däruti intet beröm söker. Dock effter iag nu står på

reesande Foot, i Herrans Namn, til främmande Orter, ock

iag mig befinner i Eders Högwördighets skuld så fördiupad,

at iag icke mäd gott nöije kan skillias här ifrån, för än iag

på något sätt min tacksamheet däremoot har förklarat, ty

haar iag i hast, werssewijs ihoopsatt, såsom ett kort wår

Christelige Troos innehålld, hwilket iag härmäd i tilbörlig

wördnad ock ödmiukhet E : s Högwördighet upofrar, lef-

wandes i den otwifwelachtige tilförsicht, at E : s Högwördig-

heet dätta ringa, så wäl som mig sielfwan i E : s Högwördig-

hetz waanlige gunst ock bewågenhet oföranderligen insluter

ock behåller.

Den Gud som Arons Staaf haar fordom giordt at grönska,

Han göre gott ock gillt, alt hwad i sielf Ehr önska

:

At Eder Stamm och Green må lustigt stå i Floor,

Först här ock sedan där, där Liffsens Trää nu groor!

Eders Högwördighets

ödmiuke ock trogne Tjänare

Samuel Columbus.
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Mitt Sinne förer mig om höge Ting at skrijfwa,

Som i den helge Skrifft mig för beskreefne blijfwa:

GudFader ock GudSon, ock Gud then H. And,

Regere mitt förstånd, mitt Hierta, Munn och Hand.

I.

Skapelsen.

För'n något Stiernehwalf thet stoora Runda täckte,

För'n någon Jord och Haaf sig om hwarandra sträckte

:

Då war en Ewig Gud, som är och blijfwa lär,

Seen dätta wordne Alt, til Jntet wordet är.

Den Guden, Elohim, som sig Jehovah nämne,

Han skaapte först och främst ett plumpt ock ofatt ämne

:

Ett sammanblandat alt, dock utan all gestalt;

Ett grundlöst inte wisst, män grund, näst Gud, til alt.

Där Jntet annat war, än köld ock mörcker inne,

Ey Warma, Rörssel, Qwickt, eij Lijf, eij Siäl, eij Sinne:

Män när Gudz Ande sig där kring-om hade swängdt,

Då bleef thet öde-Qwaaf mäd altings frö besprängdt.

Först sprang därvpp ett Lius, frambrackt i krafft af Ordet,

Jgenom hwilket Ord, hwad giordt är, giordt är wordet,

Ty som thess wäsend sielfft Gudz Gudom jämlijkt waar,

Så giorde nu thess krafft Gudz godhet vppenbaar.

J thy thet wäna Lius hoos Liusens Fader syntes,

Då kom then första Tijd, af den all Tijd begyntes:

Däreffter bleef en widd ofantlig widt uträckt,

J widden Jorden hängd, om Jorden Lufften sträckt.
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Å Himlens runda Blå, Sool, Måna, Stiernor glimma,

J Lufften Foglar fly, i Wattnet Fiskar simma:

Ock du, du tiocka Jord, ey utan Liffs-frucht är,

Du allskyns Örter, grääs, sampt Diur och beestar bär.

II.

Människian.

När nu fullkomnad stood en månglynt Skepssel-Skara,

Då feeltes allom En som Herre skulle wara

:

Ett Gudz dens Högstes Bild: ett skäligt Creatur,

Ett diur, män ock därhoos en Printz för andra diur.

Ty giorde Gud aff stofft en Mann, i hwilkens Näsa,

Han täcktes ock så sielf en lefwand' Ande bläsa:

Ock så wardt Mänskian til, en Kropp aff Jorden giord,

En Jordisk kropp som haar en Himmelsk Siäl om Bord.

III.

Paradijset.

När första weckan waar från Werldsens vphoof leeden,

Bleef första Mänskian satt i Lustegården Eden

:

At han där skulle blij, at han där skulle boo,

J allsomstörsta frijd, ock allsomstörsta roo.

Thet war ett nätt begreep aff all Natursens fägring,

Fullkomligheeten sielf där hade fått sin lägring,

Ock utslöt wanck och feel, at alt endräcktelig,

J glädie, frijd och frögd, hoos Mänskian, hwijlde sig.
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Uti thet Morgonland, fyr' Hufwudströmar flöto,

Som all den sköna tracht mäd frösam fuckt begiöto:

En ljumm och ljuflig Wind, mäd säflig swalkand fläckt,

Erhöllt den blijda Jord wijd stadig Sommardräckt.

Den skönheet eij alleen den nedre Jorden prydde,

Men och i Lufftens rymd en lijflig söttma spridde:

Fast liuflig andas nu de friska Roosers Mund,

Dock så an-modigt ey, som heela Edens Lund.

Hwart Adam, ombehwärfd mäd sådan prackt, sig wände,

Thet syntes lijksom alt, och lijflöst, honom kände

:

Ehwart han om sig såg, Berg, Dalar, slätt ock Skoog,

J bijwist af sin Kung, af gladligt lynne loog.

J gräs- och Löfwemarck, de raska diuren sprungo:

J hög- och lägre Chor, de giälla Foglar sungo:

Den käcka Nächtergaal, han ymssa höra lätt,

Sij slaag Sifflöit och drill på tusend-konstigt sätt.

En wåg-hals af en Råå, nu där af klippan hängde;

Nu där en Steenbock högst, i bergeskreefwan klängde:

Där rände foort en Hiort, ock hurrand' Hornen wreed;

Där sprang geswind en Hind, at Buskan swickte weed.

Meer, Adams mynd' och mackt, och wördnads plickt tilfyllest,

Där trädde Leyon fram, at tee sin Konung hyllest:

De Tigrar sammaleds: den willa Leopard,

Af Mänskians Ögnestrål, bleef, ock från fiärran, snard.

Från Hijdet funno sig de rambewäpnad Biörnar;

Från högsta Himmelsflyckt de Soolmootstarrand' Örnar

Ock satte både twå, medh inlig åtrås brunst,

Sitt angenämste Roof, i eenda Mänskians gunst.
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Ey waar än Haaran skygg, män toog hoos Mänskian städslo,

Ty wördnat hwart och ett, män intet diur baar rädslo

:

Fast mindre grymhetz hoot. En snåål och glupin Warg
Så hungrig aldrig wardt, han kunde tee sig arg.

Ur-Oxar, Panterdiur, af sådant kynne fleera,

Spaakfärdigt leeto sig af Mänskians Hand handtera,

J hopp af hans behaag. en Berg-stoor Elephant,

Kom hyckland mäd sin snuut, til tienstbar willios pant.

Män aldrahögst och störst, den Lusten war, som inne

J röda bioodet stack, samt i hans inre Sinne.

Och at hans Mood och Blood ey dödlig skulle blij,

Så war ther Liffsenss Trä, som giord för döden frij.

All Werldsens ögnemål, alt Lijfs och lefnads nöije

War, sökia Mänskians lust, thess muns ock Hiertans löije:

Han alltings art förstood i grund, ock alla diur

Han nämde först wijd namn, hwart effter sin Natur.

Dät allt, den Mannens mood til sådan glädie rörde,

At han i Mänskiohamn, en Ängla-leefnad förde:

En frögd den andra baar, en lust den andra dreef,

At Adam altijd nögd, män aldrig leedse bleef.

IV.

E w a.

Män när nu alla Djur begynte sig at paara,

Fans den som Herren war, alleen och udda wara:

Så, sade Gudh, thet är ey gott, han skall och få

En hielp, then ock så sig til honom hålla må.
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Strax lätt tå Gud en Sömn i Adams ögon rinna,

Ock bygde medlertijd utaff hans reef en Qwinna

:

När Adam waken wardt, då roopte han ey seen,

Sij, kött aff mijno kött, och been af mijne been.

Fast lycklig stund war du den gången, Adam, somnad,

At under sötan Sömn, din lycka bleef fullkomnad

:

Ja, meer än lycklig stund, du waakt' af Sömnen opp,

At du för ögon fant, din andra Siäl och Kropp.

Gud sammanfogde dem i helge Äckta-Orden,

Ther til sin signad gaaf , ock böd upfylla Jorden

:

Mäd-deelte macht och wålld åt dätta täcke paar,

At råda Jordsens kretz, ock hwad där inne waar.

V.

Fallet.

Säll den! som när han säll, sin sällhet sielfwer kände!

Ock ey förbudit gods aff förrwett effter rände!

Han kunde good och glaad i Lustegårdar gå,

Ock han, ock glädien hans, bestånd ock ålder nå.

Wår första Faar och Moor i Paradijset såtto,

Ett sällt ock saligt Folck i mångahanda måtto:

Ock nöto Jordsens Fruckt, doch ey för Hungers twång,

Män at ok smaakens lust, hoos dem skull haa sin gång.

Af allehanda trään de lof at äta hade,

Alleenast war där ett, om hwilko Gudh dem sade;

J äten ey theraf, i rören ey therwijd,

Wijd straff af nöd ock död, nu ock til ewig tijd.
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Så war den högstes bod, den första Laag han förde;

Män en otijdig lust, den Qwinnans Hierta rörde;

At hon til samma fruckt begärligt Öga sloog,

Ther til ock Ormens list thess willia meer bedroog.

Han wrängde så thet bod, thess Herre til förkleening,

Eij ! sade han, hwad snack ! eij är thet så Gudz meening,

At i skull döden dö, män han eij lijda kan,

At i på gott ock ondt må klooke blij som han.

Ock Qwinnan lätt at troo, som däd den Styggen tydde,

Toog sig däd oråd för, at hon Gudz Råd eij lydde,

Ock tänckte wijd sig sielf, iag wågar til en gång;

Ock sij ! den smaak waar sööt, män effter smaken wrång

!

O Ewa, Ewa dock! hwad gärning tu nu giorde;

En gärning hwilken du at tänckia hixna borde:

Om eij för fruckten skull, som syntes täck och röd,

Dock för der Herren skul, som dig den fruckt förböd.

Nu haar du, arme Barn! en dyran måltijd hållit:

Nu haar en äpplebijt din hällsos fruckt förwållit

:

Din illa lystna tand, haar nu den Maaten kändt,

At all din effterkomst sig känner än ömtändt!

När hon altså Gudz Bud, och så sitt wälstånd rubbat,

Ey wände hon igän för'n hon och hade tubbat,

Till samma synd och last, mäd sig sin äckta Mann.

Sij huru Qwinnans ord Mans hiertat böija kan!

Den Mannen obetänckt Gudz Laag desslijkes kränckte:

Där lågo både twå i synd och skam nedsänckte:

Där lågo hon ock han, ock låg hwar annan ann

;

Män råd, ok hielp, ock tröst, wisst' hwarken hon ell han

!
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Äländigt Hionelag! och du wår Moder Ewa,

Som icke war förnögd, män wille högre sträfwa,

Än dig din winga baar : Nu du oss wara skal

Till lärdom, första Moor, at högmod går för fall.

Äländig ock så nu du Mänskie-släcktes Fader,

Som satt för lijten stund så mäckfig, rijk ock gläder;

Män haar nu intet meer, af alt thet du har hafft,

Än Sorg at aldrig få igen hwad du har tafft.

Nu måtte Lustan sielf wäl sorgekläder draga,

Och du, du blijda Sool ett Molnefloor omtaga,

När du nu skåda måst den Handen under kinn,

Som kort tilförend satt all Werldsens Herskarinn.

O Himmel! Hwad förhoop af nöd, af straff och plågor!

At myran aldrig gick så tiock wijd stubb- och lågor,

Om wijdan Sommardag, som denne plåge tropp,

Som nu offgrymlig kom, at qwällia Mänskians kropp.

Sij, synden är en Root til all den myckla nöden,

Som wij måst dragas mäd, och sist den hårda döden

!

Ock at en timlig död eij ända skull wår nöd,

Som kom på timlig död, en ewig nöd och död.

Ynkwärdigt Herre folk! beklagligt kungesläckte

!

Som på ditt Regement så plötzlig spijran bräckte!

O falska höghets skeen! o dyra wällusts-kåst

!

Som ewigt allas Lijf och Siäl, umgälla måst!
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VI.

Först-Evangelium.

Män Gudh, en nådig Gudh, som ansijr all wår Jämmer,

När den som aldramäst wår blöde Hiertan klämmer:

Han sijr ock nu den ångst, som desses Siäl ock Kropp,

Förutan bättring qwäl, ock utan bättrings hopp.

Han sijr dem såleds an, som Läkiaren den kränka,

Mäd blijd ock tröstrijk syyn, mäd from ock hielpsam tanka,

Ock sade: Mänskians Säd han söndertrampa skal,

Ditt Hufwud, snöde orm, som wållde dätta fall.

O hungnefulla Röst! o Guda Röst, hwess lijke

Än aldrig klufwit haar däd hwälla Luffterijke!

O öfwerflödand Röst af kärlek! liufste Röst,

Som nånsin hafwer rördt ett sorgligt syndebröst.

Rätt som du tänkia kan en arm ock älend Fånge,

Fast illa trängd ock slängd af Fij'nder grymm' ock wrånge,

Han blijr til mods när han får sij sin frälsermann,

Den honom ur hans nöd uprätta will ock kan.

Rätt sammalunda fatt, wardt Adam samt hans Qwinna,

Så snart den rösten klang å deras öhrnehinna

:

Förtwijflans mörka Natt, då flux war wänder om;

En lijflig Morgonrand i deras Sichte kom.

Likwäl på däd at de, ock deras Barn skull wetta,

Moot hwem däd syndat war: dy til en Minnesbetta,

En ymnig sällhets deel den högste dem betoog,

Ock deras fräcka kött däd foodret undandroog.
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Alt så bleef Adam dömd at han skull bruka Jorden,

Dess åter han til Jord, där af han war, blef worden

:

Och måtte så i staad för råda Diur ock Land,

Nu taga, fattig Mann, greep, spaada, ploog, i Hand.

Ock Qwinnan fick sin deel : ty när hon skulle föda,

Hon undergijfwen wardt fast myckin wedermöda,

Sin förra lust til tack : så är thet lustans laag,

Hon sielf är mild ock täck, män aflar suck ock klaag.

Så gick thet åhr från åhr, Mans-ålder effter ålder,

J thet at Mänskian war til synd och arbet sållder:

Och brådde så altfort, thess Barn och Barnebarn,

Så foort och immerfoort, på Faarn och Farfars Farn.

Ock sannas så at den, som råder Slott ock Borger,

Han effter lijten Lust, får spöria stoora sorger:

Och den mäd swett och suck skal gå mäd ploog ock harf,

Han lemnar swett och suck, sin effterkomst til arf.

IX.

M e s si a s.

Mäd Sool ock Måna gå, mäd Tijder Tijder föllia,

Rätt som i Wattnets Blå på böllia hwälfwer böllia

:

Så lijder äntlig til den daag han klaarnar opp,

En daag, som fyller upp de förra dagars hopp.

En daag, på hwilken här en Hieite kom af Siloh,

Som baar dem fångnom frijd, ok dem förtrycktom hwijlo

:

En daag på hwilken oss en stoor Immanuel,

Af Himlen nedersteeg, ock hällste Jorden säil.
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Häll säll ock du aff oss, du blijda Nådeförste!

Häll säll du GudaSon, du Mänskiebarn thet störste

!

Hur är wårt ringa köön din Majestet så täckt,

At du för wåra skull bewärdas blij wår Släckt.

All Werlden skyldig är ditt Hufwud ährekrona,

At du dess skuld och brott har täckts hoos Gud försoona

:

At du för Laagen frij haar Lagsens plickt vpfyllt,

Ock lijdit mycket ondt, den intet ondt förskyllt.

At du mäd bioode swett i Örtegården baadat,

För däd oss Ormens gifft i Lustegården skadat

:

At du på Korssens stamm, Gudz grymma wredes brand

Har kändt, och därför oss vpgijfwit Siäl och And.

At du til ewig tijd eij wille dödsens warda,

Men lijten tijd för dem som woor' i Döden snarda.

At du uti din död wår döds macht nedersloog,

Ock dödsens HErre sielf i fängsle fängslig toog.

Nu, Ewig Tack skee Dig, at du den Segren wunnit,

Aff hwilken Mänskiors barn en ewig ähra funnit

:

At du din helga Kropp ur dödsens käfftar swängdt,

Ock yppnat oss den Poort som Synden hade stängdt.

Ock seedan nu alt slätt här nedre war fullbordat,

Hwad af Propheters Munn war fordom tijd förordat

:

Til Himbla du igän upfoor mäd Segerprackt,

Där du nu sitter GUdh och Mann af stoora Mackt.
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X.

Upståndelsen ock Doomen.

Dä'n du ock komma skällt igän, i krafft at döma
Bå dem som Liuset sij, ock dem som grafwar göma

:

Ehoo på dig har trodtt, ock giordt hwad dig war täckt,

Skall blij til myckin tröst ock frögd af Jorden wäckt.

Män den, den sturska boof, som dig sin Gud förtreetat,

Mäd orätt, otroo, synd, ock wålld, din wreede reetat,

Han skal ock då få sij sitt höga mood få feel,

Ock han i Swafwelsiön, bland diefwulskt pack sin deel.

O Herligheetens Gud! när du i Skyyn skall skijna,

War mig en nådig Gud alt för din död och pijna,

Uti din kärleks diup mijn synders börda sänck,

Ock för din lydno skull, på dem ey meera tänck.

Så weet iag wist om-skönt min Kropp ock Siäl nu skillias,

At dem till ewig tijd den skillnad ey bewillias;

Män at din allmackts krafft min samma Kropp ock Siäl

Sist sammanhämta skall, mig til ett ewigt wäl.

J den förtröstan iag min hädanfärd förwacktar;

J medier tijd ditt ord min lefnads Regel achtar:

Min Lycka står hoos dig, hon är mig wäl försedd;

Ock iag i denna Dag, til Lijf och död beredd 1

* * *
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Thet är, Någre Werlds-Betrachtelser,

Sång-wijs författade af Samuel Columbus.

1.

Will du här lustigt segla få;

Måst du ok tåligt Storm utstå

:

Så lycklig du dig skatta må,

. Som du äst nögd i både twå.

Thäd wijda willa Haaf nu synes mildt ock blidtt:

Män strax af stormen wredtt, af fräsand fradgan hwitt.

Thess wågor brusa grymt, thess buller skräckligt hörs,

En Farkost rifs ock drifs, ock snart af leden förs.

På werdsens yppna Haaf haar oss wårt öde satt;

Wij wanckom af ock til, wij ymsom daag mäd Natt

:

Wind, Mootwind, Lugn ock Storm tilskifftes finnom wij

;

Mång dödlig farligheet wij blinde swäfwom i.

Mång prydlig Land ock strand wij skådom här ock där;

Til mången herligh öö wij läggiom mäd begär:

Män skada! man eij weet hvad Örter man där får,

Mångt Suckersött Förgifft wårt Sinn ock lijf för-rår.

Står Seglet fullt ock stint, yfs man af Lyckan good;

Hvar wåg då höijer opp wårt arma stållta Mood

:

Strax Lyckan widrig är, haar Modet sagdt go-Natt

:

Förtwiflan, Sorg ock harm, haar då dess rum besatt.
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Nu seglas lustigt af, nu går för Wind ock Wåg,

Thäd bär så lyckligt dijt man fijker mäd sin håg

:

Män snart är Stormen wäxt, ock snart är wädret länkt;

Man offta drifwen blijr dijt man haar aldrig tänkt.

Ja, offta skeer, ty wärr, thäd bär så lijte wijd,

At Skeppet får en Stööt, ock därmäd siunker nijd

:

Man seglar för tu skööt, ock störtes need i qvaaf;

Man ährnar sig til Lands, ock får i Siön sin Graaf.

Säll den som fooga kan sig wijsligt effter Winn,

Ock när han blås förstärkt, taar somlig Seglen in

:

Sand-reflar, Klippor flyr, seer sig alt waarli för,

Ock när han börfast är, mäd tålmod wäntar Böör.

Ja säll den effter går den rätta Segel-Nåål,

Den sanna Stiärnans Lius til thäd utwallda måål

:

Fast Hafsens Böllior blå anfäckta Boord ock Stamn,

Han effter faran får dock sist en önsklig Hamn.

Du stoore Gud som oss ock Werlden skapat haar,

Du ock wår gode Gud, wår Tröst ock Styrman waar;

Din liufwa Nådes-Wind wår Hiertan röra lätt,

Så skeer at wij til tig framkommom wäl ock rätt.

VII.

En trogen wänskaps liuflighet,

Jag rätt wijd intet lijkna weet:

Om nu den fins i Ächtastand,

Hwad hiertli-liufligt hierte-band!
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Hur fåfängt är alt hwad mäd ifwer

J Mänsklig' Hiertan effterstå;

Där Tijd ock Lycka dock kullrijfwer,

Alt hwad Ehr hog sig fäster på

:

En trogen wänn ock roligt Sinn,

Är aldrastörsta Skatten min.

En Kunglig Spijra kan snart wändas,

Vti en ringa Heerde-staaf.

Ährgirigheet kan aldrig ändas,

Förr än hon tränges need i graaf.

En trogen wänn och roligt sinn,

Blijr aldrastörsta ähran min.

Gullboijor meer än dyrt den köper,

Som sig til träl åt Mammon gieer;

Wällust som snarast fram-omlöper,

Som Blixten flyr, och är eij meer

:

En trogen Wän och roligt Sinn,

Är aldrastörsta Lusten min.

The Konst-wärck som Naturen påcka,

Är een skeenfager ögnefrögd

:

De måste sig för Tijden båcka,

Och lämna hiertat ringa nögd!

En trogen wänn ock roligt Sinn,

Taar tijden aldrig ur mitt Minn.

När iag mijn Sinnen widt utsänder,

At hämta til Förnufftet fram;

Hwad werlden täckligt före-wänder

Af alt sitt sminka' gods och kram

:

En trogen wän ock roligt Sinn

Blijr billigt största Skatten min.
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När iag min hog än längre föllier,

Hwar mig min Skatt blijr uppenbaar;

På twiflans Haaf bland många böllior,

Min styrsel Himlen på sig taar;

Och förer til din blijda strand,

Du heder-wärde Äckta-stand.

Då iag orörligt huus mig bygger,

På Dygd och Trooheets fasta grund:

För all hog-reetnings anfall trygger,

Eij acktar All-mans marga fund;

Eij af-unds onske-fulla tand

:

Ty prijsar iag mitt Äckta-stand.

Är iag eij rijk af gyllne stycker

Som floo'n Pactölus gull-sand bär:

Mig Himlen med sin Nåd besmycker,

Och mig min deel med roo beskär.

Gott nöije är min gyllen sand,

Ty prijsar iag mitt Äckta-stand.

Naturen all will thed bejaka,

At ensamt lefwa ledsamt är:

Den minsta fogel haar sin Maka,

Den han för andra håller kär.

Alt hvad som hafwer lijf och and,

Med mig thed prijsar Äckta-stand.

Om sorge-moln mig stundom drifwer,

(Som Lufften altijd klaar eij står;)

En gång thed Soolen sönder-rifwer,

När Gud så will thed öfwer-går:

J medier tijd hans Nådes-brand,

Mig lijsar i mitt seckta-stand.
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Sool-blomman rörd af Kärleks minne,

Sig skickar effter Soolen sin:

Altså ock iag med ährsamt Sinne,

Skal gå tilhanda wännen min.

Gott hiertelaag är ju thed band,

Som gör thäd rätte seckta-stand.

Hwad lust at sij, när Kärlek drifwer

Den råda bör, sig giee til träl!

När i twå Makars Kroppar blifwer,

En innerlig för-eenad Siäl

!

En är den andras högra hand

:

O Himmels-liufwe aeckta-stand

!

Ack at! män thet står eij at önska,

Du grymma död skull borto blij
;

Dock skal i ewig ti jder grönska

Min wänn hoos mig, ditt wälde frij

:

Så segrar öfwer mackten din,

En trogen Wänn ock roligt Sinn.

* * *

LUSTWIN

Danssar en Gavott mäd de 5. Sinnerne.

Synen.

JNgen må mig thäd förneeka, at jag wackert älska må:

Wackra Roser, wackra Lilljor, leeker ögat gärna på.

Wackra Seeder gör jag Heeder,

Wackra Laater, wackra dater:

Wacker Fogel, wacker Fjäder,

wacker Flicka, wackra Kläder.
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H ö r s s e 1 n.

JNgen må mig däd förneeka, at jag lustigt älska må,

Lustig Sång ock lustig Skämtan, lyder öhrat gärna på.

Frisk Trummeeta, Puka, Trumma,
Lustigt om mijn öhron brumma

:

Clav-Cymbal, Fiol ock Luta,

Må jag stundom ey förskjuta.

S m a a k e n.

JNgen må mig thäd förneeka, at jag liufligt älska må.

Ljuflig maat ock ljufwe drycker, leeker Tungan gärna på.

Kookat, lagat, steekt ock sudit,

Ha'r mig aldrig änn mootbudit:

Ljufligt Wijn därpå at taaga,

Kan min Maga ock fördraga.

L u c k t e n.

JNgen må mig däd förneeka, at jag Wälluckt älska må,

Wälluckt Hiert' ock Hierna styrcker, friskar Mood och Blood

ock så.

Oliban, Jassmin ock Ambra,

Friskar opp mijn Kist- ock Kambrar;

Rosen-Benzoe-Tinctura,

Hand ock Kinder lijfligt skura.

K ä n s 1 e n.

JNgen må mig däd förneeka, at jag kärligt älska må:

Kärlig Leek, ock kärlig Skämtan, sicktar all Natur uppå

Lärcke-kirr ock Dufweputter,

Tuppeknorr ock Orrekutter,

Går dock äntlig ut därpå,

At Hahnan Hönan nalkas må.
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GRAMMUNDER. BARNEHOLD.

Grammunder.
JA ja! thet är ändå, som jag ha'r alltijd sagdt,

At en wälmeenand Faar som tidtt ha'r sammanlagdt,

Of-myckit gods ock gull, i förråd åt sitt Barn,

Han offta spunnit haar, thess foot ett Snärje garn.

Barnehold.
O Grammunder ey så. En Mänskja födes blott,

Wäl den, som af sin Faar til hjelpen får nå' gott.

En wandring är wår Werld. Ho baarfött träder ann,

Hwad mången off-swår stööt i Wägen möter hann.

Grammunder.
Sant är, at hwar ock en, til Werden födes blott:

Sant ock, at hwar ock en, sin Föde-krook ha'r fått.

Ock heeter altså Byyn : arbeeta för din Maat,

För Mödan Födan haf, ell' Hungra för din Laat.

Barnehold.
Om intet annat Greep, mig will til råda blij,

Så måste Hand ock Foot, stå Munn ock Maga bij.

Män ha'r min Faar ock Moor, nå rundt i Maatsäck lagdt,

Så tackar jag den gaf, ock taar min Roo i ackt.

Grammunder.
Sij så! wår Barnehold, den första han ey är,

Som älskar sött ock blött, ock håller sielfswåld kär.

Män hwar skall föda sig i sin Anletes Swett,

Den eene mäd sin Kropp, den andre mäd sitt Wett.

Barnehold.
Så war i fordom Tijd.

Grammunder.
Så war, så är thäd änn,
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Barnehold.
Den intet ha'r at gee, han intet får igänn.

Grammunder.
Sig skaffe den ey ha'r: på Werdsens wijda Torg,

Alt sälljer oss wår Gud, för Möda, Flijt ock Sorg.

Hwij samlar Fadren duun, i Sonens örnegått,

At Son skal sofwa sött, där Faarn hadd' Hufwubrott.

Hur weet ett hwetbröds-Barn, hwad hwettet kostat ha'r,

Så lätt thet gull har fått, så lätt thet gull förfaar.

Ney! sätt en ung-frisk Dräng til Arbet, Wett och Konst.

Barnehold.
Hwad Konst? om han kan få sitt Uppehåld omsonst.

En Konstnär afla måst, af Rijkom Gods ock Gunst.

En stinner Attals Pung, är mehr än Dädals Konst.

Grammunder.
At kunna mästerlig, af Dygden göra gäck

:

At aldrig warsse blij sijn egne Feel ock Bräck.

At döma dristigt om, däd mann dock ey förstår:

Förtyckja när en Kaa'r en Yngling öfwergår.

Sij där! där är den Konst, man lär af rijkligt Arf,

Den dumma Lättjans Borg, den snöda Lastans Larf.

Där är den sanna Wäxt, som groor i Silkes säng,

När arla Herre går, ock blijr en särla Dräng.

War thed ey wacker Konst?

Barnehold.
Han kan ock komma fram,

Förmedelst Fadrens Mynt.

Grammunder.
Han kan ock komm' på Skam.

Rätt som han bruka weet.

Barnehold.
Männ hör, hwad där för lååt.
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Grammunder.
Här kommer den wår twist, mäd wärcket skilljer åt.

L u s t w i n.

1. Musicanter speeler opp,

Kunn' i dock så wackert låta:

Strängje-Klang gör Mood i Kropp,

Hwad kan Twist ock oljud båta?

Lilla Gosse stämm wäl inn,

Lätt din skära Röst opgjälla,

Hur en Pillt hoos Wännen sin,

Aldrafoogligst sig skall ställa.

(Nu siunger Gossen)

2. Gulle-Nyckeln gillan gång,

Går åt Låås ock dörar alla

:

Danae måst lijda Twång,

När som Jupiter will falla

J thess Sköte. Höfligheet

är then sanna Hjerte-Nyckel

:

Ock hoo rätt sig skicka weet,

Haar en starckan Hjerte-Tryckel.

3. Mäd en skön ock prydlig Dräckt,

Wåren Jorden öfwerkläder;

Theråt Lärckjan speelar täckt,

Lijd ock Lund sig Kämpwijs gläder.

Stränga Cato misslynt går

För sig sielf, ock illa tyder,

Om jag i min ålders wår

Unga Lemmar fagert pryder.

4. Swarta Natten slår sin Rock,

Ut, mäd fållar breed-ock sijda-.

Mäd sin Skugga, mörcker-tjock,

Skygger, skyler Landet wijda

:
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Hwirfwel-swäfwand Tancke-swärm,

Widtt ock hårdt och swårt Bekymmer,

är den swarte Sky ock Skärm,

Som wår glädje Sool oss skymmer.

Sand i Skoo gör Känslen Agg,

Sting moot Hjertat bära fara:

Swarte-Sjukans törne-tagg,

Låter aldrig rolig wara

:

Lyster Skalken gör ett Puss,

Och sin ähr' ey sielf betrackta,

Argus sammt Acrisius,

Fåfängt waaka, fåfängt wackta.

Brutus wettigt hägna kan,

ädelt Mood i mjuke leeder:

Lijd' och lyda måste han,

Som upstijga will til heeder.

Stundom winner Tohlamod

Ock förhastig Wreede tappar,

Alt är gott, när ändan god:

Hålt ut Krooken dess thet nappar.

Dock then Fruckt är altförswår,

Som förhögt i Lufften hänger:

Mann ock lättlig den försmår,

Den i Marek ett Wäder slänger.

Männ hoo låter see sitt Koört,

Han gemeenlig speelet tappar.

Gjordt i Tijd, är myckit gjordt,

Ryck på Reefwen när thäd nappar.

Lustwin.

Lustig Gossar, denne Dag

Wij så hagligt låtom qwädom:

Wijsan haar ock wackert laag;

Nu wälann, wij samman trädom,
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Uti Florge Rosengåhl,

Mädan wädret så will skicka,

Alla wackra Flickors Skål,

Will wij där i affton dricka.









Ur EN KORT HANDLEDNING TIL THET

SWENSKE POETERIJ.

THET FÖRSTA CAPITEL.

Hwilket innehåller någre Spörsmåål och Frågor medh theras

Swar och Bijlagor, angåendes thet Swenska Poeterij

i gemeen.

BEmälte Frågor och Spörsmåål anlangades, så äre the

fem til Taalet: Ty först i Begynnelsen här, kunde någor

spöria om thet Swenska Språket är fullkomligen beqwemligit

til Poeterij, althenstund man på samma Språk icke alle-

handa saker förmår at vthtala? På sådan Fråga kan man
thetta gifwa til swars, at thet Swenska Språket aldeles be-

qwemligit är til Poeterij, och at man alt, hwad som nödigt

är eller wara kan til richtigt Förnufft, ther vppå vthsäya

och vthtala wäl förmår. Sådant witnar dageligh Förfaren-

heet, at Menniskians Förstånd ingalunda är bundet til något

wist Språk och Tungomåål, huru wäl somblige saker til at

förswenska och vthsäya synas swåra : Doch står sådant icke

Språket, thet thes förvthan nogh Ordesätt hafwer, til at til—

skrifwa : Vthan wår Owetigheet och Oflijt, vthi hwilka wij

här til dags hafwa lijkasåsom jordade warit. Är förthen-

skuld een obeskedeligh och oförswarligh wahne, om iagh

håller thet så före, at ingen skal kunna thetta eller annat rätt

på Swenskan tyda eller vthsäija, effter såsom iagh thet icke

weet : Ty min Owetigheet kan icke dömma om een annars

Wälmögelige Förstånd och Weetskap. Så är och ingen Men-
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niskia i Werlden, som icke ännu hade til at lära, hon måtte

i sitt Modersmåhl wara så lärd som hon wille.

Sädan kunde någor fråga, at effter såsom thet Swenske

Språket är bequämligit til Poeterij, som nu strax sades, om
icke man skulle effter the Grekers och Latiners art och wijs

samma Poeterij aldeles laga och skicka? Til hwilket man
swarar, at althenstund wårt Språk är itt Hufwudspråk, kan

thet icke effter andre Språks Poetiske Bud och Prcecepta

aldeles författas och gifwas, vtan måste effter sine egne

och serdeles Egenskaper stält och ordnat blifwa. Doch skal

man här weeta at thetta Swenska Poeterij hafwer så myckit

aff andre Språk, Grekiskan, Latinen, Frantzyskan, Tyskan,

etc. theras Poeterij angåendes tagit, som sielfwa Swenska

Språket medh sine Egenskaper thet tillåta kan. Och bör man
för thenskul, Grekiske, Latiniske, Frantzyske och Tyske

Poeters Skriffter ingalunda här förachta, vthan them wäl

igenom studera, ty the kunna lätteligen til wäga bringa, at

man en godh Swensk Poet thes hastigare blifwa kan, när

man them medh thetta Werket sammanfogar.

Til thet tridie måtte här någor säya, at thet Swenska

Poeterij måste wara mächta swårt til at lära, effter såsom thet

vthaff så åtskillige Språk hämptat är, och effter såsom thet

icke allenast fordrar wissa Stafwelsers Liudh och Mått, effter

the Grekers och Latiners wijs, vthan och wisse Ccesuras och

Rijmslutande, jämpte widh en oförwänd Ordning på hwart

och ett Ord i alle Meeningar och Stropher? Hwar vppå

man swarar thetta, at man moste betrachta först: huru wårt

eget Modersmåhl, skal och bör oss kunnigare wara än all

annor fremmande Språk och Tungomåhl : Sedan huru såsom

Stafwelsernes mått lätteligen står til at finnas på wårt Swenska

Måhl, Jtem, vthi hwad myckenheet the Swenske Rijmorden

kunna vpleetas, och huru lätteligen Ccesurce sampt then

naturlige Ordningen på Orden kunna fogade warda, så at

om wij medh tijden sålunda omginge som medh Wijnet, så
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skulle wij then Swenske Versskonsten eller Poeterij, innan

korta Stunder, fulkomligen kunna fatta och begrijpa. Wijnet

thet giuter man igenom en Tratt vthi Flaskor och Faat, at

alle Dråpar komma til nytta : Men Tijden låta wij vthan någon

Nytta förflyta, och achta för alzintet, många goda Stunder

illa at anwända oc vthstädia, hwilken affsaknadh medh all

Werldennes Rijkedom och Arbete icke kan återfåås och be-

kommas, ther doch lijkwäl alla åhr nytt Wijn återwäxer och

aff Jordenne vpkommer. Och fast är så wore at thet

Swenske Poeterij wore något swårare at fatta och lära, så

bör oss thet lijkwäl icke, för thes anseende och fägring skul,

hwilken vppå Swårheeten altijdh fölia plägar som Ordspråket

lyder: Difficilia quce pulchra, tilbaka sättia och försumma.

Elliest så står thet och swåra illa en lärd Man, om han sitt

Modersmål icke grundeligen förstår, och om han vppå thes

Poeterij okunnigh är: såsom och ingen sigh kan berömma,

at han ett Språk grundeligen kan förstå, om han thes Verss-

konst icke studerat och til thet ringeste, the förnämbligaste

Poeter, såsom the Sinnrijkeste Språkmästare, läsit hafwer.

Til thet fierde bör man och ackta thenna Frågan, at

effter som then Swenske Versskonsten är swåra nödigh,

hwad tå ther til skulle höra, at man henne kunde lära? Hwar
vppå man swarar, at ther til höra treggiehanda Saker, såsom

:

Först, En naturligh Bequämligheet til sielfwe Konsten,

hwilken när een befinner sigh hafwa, skal han sädan förfoga

sigh til Läremästare, the ware sigh lefwandes eller döda,

och aff them skal han fatta sigh til sinnes en kort Anledning

til Versskonsten eller Poeterij, hwilken An- och Handledning

aff thetta Wärck een kan korteligen hafwa. Och må han

medh thenne Handleedning sammanfoga andre Latiniske,

Grekiske, Frantzyske, Tyske, etc. Poeters Skriffter, aff

hwilke han åtskillige Greep, Handlingar och Historier sigh

kunnige göra kan. Och så omsider til thet tridie, måste han

effter then Anledning, som han aff sine Läremästare be-
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kommit hafwer, flitigt sigh öfwa, och skrifwa så först Verss

vthan Rijmslutande, nu effter then ene Verssarten, och nu

effter then andre: Och altså kan han småningom taga sigh

meer och meer före, in til thes han på sistonne blifwer en

fullkommen Poet. Rätt på samma sätt kommer man fort

vthi thet Grekiske, Latiniske, etc Poeterij. Men the som
strax begynna aff Versskrifwande, och icke achta någon

An- och Handledning i Saken, äre them blindom Målarom
lijke, the ther, vthan Förstånd, allehanda slags Färgor blanda

medh hwar andra tilhopa, eller och hwijt för swart, swart

för hwijt, grön för gul etc. vthskiffta. Och thetta är then

Fierde frågan.

Ytterst frågas i thetta Capitel, vthi hwad Ordning then

Swenske Versskonsten i nästfölliande Capitlen vtsätties och

förestelles? Til hwilket swaras at ther tages i acht, så wäl

Naturens, som elliest en godh vnderwijsnings Ordning.

Naturen fordrar, at thet skal sättias i fremre Rummet, vthaff

hwilket thet andra som folier hänger och flyter : En godh

Vnderwijsning fordrar at thet skal sättias i fremre stället,

vthan hwilkes föregående Kundskap, intet aff thet som föllier

kan företagas. Thetta wil man lämpa til närwahrandes

Ährende. Thet Swenske Poeterij anseer endeles the Ting

och Saker som Poeten medh Förnufftet fatta kan, endeles

och sielfwe Orden, medh hwilke Poeten the fattade Ting och

Saker vthföra bör: Vthi nästföliande andre Capitel handlas

om thet förra, nembliga om Sakerne som Poeten medh För-

nufftet fattar, och så sedan i thet Tridie, Fierde, Femte etc.

Capitlen, föreställas sielfwe Orden. Nu är intet klarare än

thet, at ju Sakerne, som medh Förnufftet grijpas och fattas,

äre aff Naturen förr framme än Orden, medh hwilka the

vthtalas, ty Orden the hängia och flyta aff thet Concept,

som man om Sakerne medh Förnufftet tagit hafwer. Så är

och thet klart nogh at vthan Tings och Sakers föregående

Kundskap och dichtade Concepter, icke något medh thet

128



0- -"=3S
Ur Thet Swenske Poeterij

Poeterij som anseer Orden företagas kan, Ty lijkasåsom

när någor wil skrifwa ett Breef, måste han för all ting weeta

hwad thes Jnnehåld skal wara, och betänckia begynnelsen,

thet mitt vthi böör wara, och änden, at Brefwet rätt måtte

affdeelt warda, och hwart och ett på sitt tilhörige Rum och

Ställe fogat warder. Äfwen så, när någor wil ett Poetiskt

Wärck för sigh taga, måste han först the Saker medh För-

nufftet fatta, och them wäl affdeela och ordna, hwilke han

täncker til at förhandla, och så sedan förer han sitt bundne

Taal til Books, och fattar thet medh Pennan. Och thetta är

thet man säya plägar: Mine Vers äre färdige, at intet fattas

meer än blåtta Orden. Här om ware så nogh : Nu föllier.

THET II. CAPITEL.

Om the Ting och Saker, hwilka thet Swenske Poeterij,

så wäl som alle andre, ansar och anseer.

THet Swenske Poeterij ansar allehanda Saker, så Him-

melske som Jordiske, Ja och the som ofwan Himmelen och

vnder Jordenne kunna begrepne och fattade warda, antingen

the medh Lijff och Anda begåfwade äre eller och icke, så

at intet finnas kan så stoort eller ringa, at icke thet Swenske

Poeterij, så wäl som the andre å andre Språåk finnas, ther

pm ju kan handla och något sigh företaga. Men thet artigaste

och mästerligaste som widh thesse Saker achtas bör, kan

kallas och reduceras til twäggiehanda förnemblige Puncter

och Deelar: Jbland hwilka then förra är, Accurata rerum

Inventio, thet är, een diup och skarpsinnigh allehanda för-

bemälte Sakers vpfinnande och begrijpande. Ty thet är icke

nogh at man slätt medh Saken omgår, then man sigh före-

tager, vthan man måste til samma Saak något tienligit, skarp-

sinnigt och skönt vpfinna, om Wärcket skal hafwa någon
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Art och Anseende. Och grundar sig thenna här Deelen på
åtskillige Konsters och Weetskapers Förfarenheet, så wäl

som på åtskillige Poetiske skriffters genomläsande. Elliest

heeter thet som Poeten säger:

Sumite materiam vestris qui scribitis sequam,

Viribus, et versate diu, quid ferre recusent,

Qnid valeant humeri, etc.

Then andre Punct eller Deelen som bör i acht tagas,

widh the Saker, them Poeterij anseer, är Rerum Dispositio,

thet är, Tingsens Affdeelning och Ordning: Hwilken föllier

strax på Tingsens diupe och skarpsinnige Begrijpande: Ty
at vpfinna och begrijpa någon Saak så skarpsinnigt som
någon förmå, gör icke allenast tilfyllest : vthan man behöfwer

och ther ofwan vppå een fogeligh och bequämligh Ordning.

Doch skal man här märckia, at en Poet icke allestädes en

fulkommelig Ordningz Rättesnöre föllier, så at han thet

första altijdh i fremste Rummet, och thet andra i andre

stället sättier, vthan han inwänder Ordningen någorledes,

och brukar Chrypoci eller een Ordningz Förborgning.

Hwarföre och Poeten säger:

Ordinis haec virtus erit et Venus (aut ego fällor)

Ut jam nunc dicat: Jam nunc debentia dici

Pleraque differat et prsesens in tempus omittat.

Hoc amet, hoc spernat promissi carminis Author.

Och är här för Nöden til at weeta åtskillia Poémata

eller Dichterna, på thet at man thes bättre medh Sakernes

fogelige Ordning kan komma til rätta, althenstund hwar och

en Saak fordrar sitt särdeles och synnerlige Poema eller

Dickt. Thetta wil man korteligen här påminna, hwilket doch

widlyfftigare hoos the Greker och Latiner omröres, til

hwilka man then gunstige Läsaren wil änteligen hafwa wijsat
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Och är I. Een Heroisk Dicht gemeenligen widlyfftigh,

sampt innehåller höge Saker och wäsende, hwilka man
antingen aff nyia vpdichta kan, eller och aff andre Poeter

läna, the ther om sådana Saker skrifwit hafwa. Och skal

man här achta, at vthi thenna Dicht icke något ringa och

förachtat inmänges, så och, at man vthi the saker aff andre

låntagas, icke föllier them Ord ifrå Ord, vthan går vnder-

tijden någorlunda ifrån förestälte Exempel, såsom Poeten

skrifwer

:

Publica Materies privati Juris erit, si

Nec circa vilem, patulumque moraberis orbem,

Nec verbum verbo curabis reddere fidus

Interpres: nec dissilies imitatör in arctum,

Unde pedem proferre pudor vetet, aut operis Lex.

Så måste och Begynnelsen på thenne Dicht icke wara

full medh Ståltheet och Högmodh, ty sådant står myckit til

at haata. Hwilket och Poeten påminner, ther han sålunda

säger

:

Nec sic incipies, ut scriptor Cyclicus olim,

Fortunam Priami cantabo et nobile bellum.

Quid dignum tanto feret promissor biatu?

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Vthan twärt emot måste Begynnelsen wara bequämlig

och blygsam, såsom sådana är Homeri vthi begges hans

wärck, ther han begynner aff Musarum åkallan, och säger:

Dic mihi Musa virum, captae post tempora Trojae,

Qui mores hominum multorum vidit et urbes.

Sålunda hafwer och Lucretius begynt, ther han åkallar

Venerem, och säger:

iEneadum Genetrix, hominum divumque voluptas,

Alma Venus, etc.
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Doch skal man här achta, at man och strax i begyn-

nelsen författar Jnnehållet eller dicendorum propositionen,

såsom sådant Virgilius i sine Böcker om Åkerbruket giordt

hafwer, ther han sålunda skrifwer;

Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram

Vertere Mecsenas, ulmisque adjungere vites

Conveniat, quae cura boum, quis cultus habendo

Sit pecori : atque apibus quanta experientia parcis

Hinc canere incipiam.

Sielfwe Dichten eller Narration belangande, så är hon

ey så noga som Historier, the ther måste sig binda så til

Tijden som til andra Omständigheeter : Jcke heller begynner

hon aff Förste Sakens begynnelse, vthan hon begynner

midian Handel, och så sedan, genom Tilfälle, talar hon

om thet föregående, och besluter omsider medh något tänck-

wärdigt. Doch bör man här så laga, at thenne Ordnings

Jnwändning icke alt för stoor blifwer, vthan at man måtte-

ligen medh henne omgår, ty Virgilius och Homerus ända

sådan Jnwändning tillijka medh theras andre Book, och så

sädan behålla the en rätt och framgeen Ordning alt in til

ändan. Och thetta ware så korteligen talat om then Heroiske

Dichten.

II. En Tragoedia är til sitt Mayesteet then Heroiske

Dickten lijkformigh, allenast at hon sällan lijder, at man

ringa Standz-Personer och slätte Saker införer, effter som

hon handlar om Konungzligh Lefwernes Farligheeter, och

förthenskuli i henne införas Suckan, Landzflychtigheet,

Mord, Brand och annat faasligit. Och bör man här hafwa

itt synnerligit Waal om the Saker, them man vthi någon

Scenam införa skal, och om them som icke äre tiänlige at

sättia tijt. Ty så talar Poeten:
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Aut agitur res in Scenis, aut acta refertur.

Segnius irritant animos demissa per aures

Quam quse sunt oculis subjecta fidelibus et quse

Ipse sibi tradit spectator: non tamen intus

Digna geri, promes in Scenam : multaque tolles

Ex oculis, quae mox narret facundia prsesens.

Nec pueros coram populo Medea trucidet:

Aut humana palam coquat exta nefarius Atreus,

Aut in avem Procne vertatur, Cadmus in Anguem,

Quodcumque ostendis mini sic incredulus odi.

Hwad meera hörer til een Tragoedia, huru många Acter

vthi henne wara skole, huru många Personer i hwar Scena

tala skole, och huru lång hon fordras, sampt medh annat

myckit, kan then gunstige Läsaren aff the Latiners Skriffter

och Budh nogsampt förnimma.

III. En Comoedia handlar om slätte eller Privatper-

soners Lefwerne och Wäsende, och föreställer sådant vthan

samma Personers Farligheeter. Hon talar om Gästebodh och

Bröllop, allehanda Spel, Bedrägerij, Drängeskalckstycken,

Knechters Skräpperij, Älskog, vngdoms Lättferdigheet,

gamble Mäns Girigheet, och hwad annat mera som dageligen

ibland then gemeene hoopen sigh kan tildraga. Och skal en

Comedieskribent besynnerligen förstå sigh på allehanda

Ålders Seeder och Oseeder at han ther effter så mycket

fogeligare sitt Taal lämpa weet, sampt hwario Ålder sitt

egentelige tilskrifwa. Ty så råder Poeten Horatius:

./Etatis cujusque notandi sunt tibi mores,

Mobilibusque decor naturis dandus et annis.

Hwad och Barn- Vng- Man- sampt Ålderdoms Seeder

och Oseeder anlangar, them sättier samme Horatius tydeligen

vth, til hwilcken iagh then gunstige Läsaren wijsar, och på-

minner här allenast thetta, at the Comedieskribenter swåra
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feelat hafwa, som vthi theras Comedier Keysare, Konungar

och Potentater infördt hafwa, effter såsom sådant är Come-
diers Art och Natur twärt emoot.

IV. En Satyra innehåller en trägen Förmaning til goda

Seeder och ährligh Wandel, sampt straffar och förwijsar alle-

handa Laster och Odygder, och thet medh skarpe och spiss-

fundige Ord eller Stickeglosor. Hafwa förthenskull alle

Satyriske Scribenter för art och maneer at gifwa sigh vth

för allehanda Lasters arge Förfölliare och Fiender, så at the

vndertijden sine bäste Wänner, ja och sigh sielfwa icke

skona, på thet the thes bättre och lämpeligare må komma
til wäga at fatta andre widh Näsan.

V. Ett Epigramma är fast icke annat än een Satyra,

vndantagande at thetta är kortare. Och brukas thet mästa-

deeles i Veneriske saker, för öfwerskriffter til Begrafnings

och ByggningsZierat och Prydnat, sampt til at berömma

eller lasta någon ther medh. Exempel aff Epigrammater

finnas vthi föliande Ottonde Capitel.

VI. Ecloga kallas Heerdewijsor, hwilka förmälas at wara

the älste Dickter, effter såsom Heerdarna hoos theras Fää-

Fåår- och Geetehiordar, meer obehindrade än andre, städz

om theras Buskehandel, Fääbeet, Sädes och Skiördetijdh.

Nättierij, Fiskeredskap och annat slijkt sungit, och på theras

Lurar sampt Wallehorn spelat oc blåsit hafwa. Och är til

märkiandes at alle the saker som vthi sådana Heerdewijsor

författas skole, ware sigh antingen Elskogh, Lönskelägo,

Gifftermåål, dödeligh affgång ifrån thenna Werlden, eller

annat slijkt, måste städze på Heerdars eenfaldige Bondewijs

vthfördt warda.

VII. Vthi Elegier begrijpes thet som Poeten Horatius

säger vthi effterföliande Vers.

Versibus impariter junctis querimonia primum,

Post etiam inclusa est voti Sententia compos.
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VIII. Hymni eller Loffsånger äre sådana, som wij

wårom Gudhi för alla vndfångne wälgerningar heembära och

offra skola. Eliest finnes wäl månge som andre åtskillighe

saaker lofwa, såsom til Exempel Philosophiam, Eloquentiam,

Temperantiam &c. hwadan Hymnus Philosophice, Eloquen-

tice, Temperantice &c. vpkommer.

IX. Sylvce eller Skogar äre eendeles the Dickter, som
vthan stort arbete, vthaff een hetsigh tilbeweekelse, vthi

allsomstörsta hastigheet göras : eendeles och sådana som inne-

hålla allahanda, så Andelige som Werldzlige Dickter, the

måge antingen wara Bröllops och Barnsööls wijsor, Lyck-

önskningar effter vthståndne siukdomar, på Reesor, til Jgen-

kompster frå Reesor, eller annat slijkt, såsom sådant sielfwa

Nampnet aff Skoghar tagit vthwijsar. Ty lijka såsom vthi

een Skogh äre många och åthskillige slags Trääs så äre och

vthi sådane Poetiske Skogar månge och åtskillige slags

Poémata.

X. Lyrica äre the Dickter, them man til Musijk besyn-

nerligen brukar. Theras innehåld är såsom Poeten säger.

Musa dedit fidibus Divos, puerosque Deorum
Et Pugilem victorem et Equum certamine primum,

Et juvenum curas et libera vina referre.

gifwandes ther med tilkenna, at alt hwad thesse Lyrica inne-

fatta böra, måste wara een vpwäckelse til Frögd och Lustig-

heet. Såsom til Exempel, kan thervthi förhandlas om sköne

Trägårdar, sött Wijn, sköne och artige Jungfrwer, Liufligh

Skugga, konstige Krumsprång och Polenske Dantzer, Dödzens

ringa skattande, och mehra sådant.

XI. Echones eller Genliudh äre sådana Dickter, som
vthi ändan på meeningarne, vpreepa på nytt igen the efftersta

stafwelserne, eller och een aff them. Thesse Echones äre

fast artige, och finnas medh åtskillige innehåld så wäl hoos
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the Latiner, Frantzoser och Tyske, som hos andre Nationer.

Och äre aff Genliudh twenne slag, aff hwilka the förre kallas

Echones Verce eller sanne Genliudh, the andre kallas Nothce

och hafwa allenast ett skeen til the sanne Genliudh.
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Nemesis,
HembdeGudinna, på Palladis sätt bewäpnat, medh opsträckna långa

och blodiga armar och weria,

Iagh, som stoor välde i himmlen,

Som fått haar Macht öffwer alla

Halsstarrig' olydiga Siälar,

Som städz uthi laster och odådh

Altfoort genwördliga leffwa:

Iagh, Jagh såsom ofta betwungit

Haffwer härtill högre och lägre

Medh desse straffande händer

Och ähr än medh dyylika wälde

Altfoort fullkommliga wäpnad

:

Giffwer acht bland dödliga hiärtan,

I arga waanartiga Sinnen,

Som eer medh obääkliga laster,

Medh altför olijdliga Synder

Uthan återwendo besmitta

!

Iagh seer och göörliga mercker

Medh harm, förtreet och bekymmer,

Huru iagh denna tijdh bliffwer hållen

För een affliden döder och sinnlööss,

Som doch ähr odödligh och ewigh,
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För een soffwande, snarckande, tunglynt,

Som doch ähr qwicker och waaken.

Iagh seer, huru iagh bliffwer achtad

För ett apspel, lekn, och för intet

Aff heela det yyrena Sellskap,

Iagh åskynnier, åthhyggier i all rum,

Huru de fara foort uthan hinder

I outhseyliga många

Och oförsoonliga Synder;

Men halt, det skall eder ångra,

Eder odådh skall eder ijdras,

O i mootsträffwiga Kynnen!

O i geenwördiga Sinnen!

Ohörsamheetz alster och afqwäm!

Så sant, som iagh uthi himmlen

Min stool will stadelig' äga,

Så wist och wissare will iagh

Den outhbliffwande hembden,

Det oundwijkliga straffet

Af edra olydiga siälar

Medh alffwar å lychtone taga.

Hwadh skall mitt mechtiga wälde,

Der det förachtelig' yrcke

Wiil migh så dierffwliga trotza

Medh stadiga laster och illwerck?

Hwaar till haar Gudh mina händer

Förlängt, försterckt, och så uthstreckt,

Och seen näst sigh öffwer alla

För andra de ringare Gudar,

För andra de sembre Gudinnor

Medh macht och wälde begåffwat?

Hen höör du syndiga slechte,

Som migh förtörnar, och alltijdh

Så säker i Syndene fortfaar,
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Fast iag syns döder och sömpnigh,

Fast jagh ähr seener, och dröyer,

Och medh tyst-stigande fötter

I miugg sacht-smijlande smyger;

Så skall iagh när iagh då kommer
Med straffet strängare bliffwa,

Och när du i ringa bekymmer
Min tillkomst aldrigh å minston

Hvart tencker troor eller affveet

Digh boota dit irriga hiärnhwarff

Och weckia din hwimlande hiärna,

Och då som een ijlande hwirffwel

Fara foort medh straffet och hyrtan;

Waar derföre waken och otrygg,

Och bijda du aldrigh så lenge,

Till iagh oförmodelig' ett sinn

Öffwer digh obereddan ähr allnär,

Då skall min skreckelig' attlopp

Göra digh stoor iemmer i hiertat

Och föra digh ängslan i bröstet;

Då skall iagh skäliga lööna

Dina feel och skendliga laster,

Då hielper ey böner ey bedzlan,

Du kant icke sticka digh undan,

Mina långa händer och armar

De finna lättligh igen digh.

Men iagh, iagh måste gåå hädan

Till dem, som ey säta den högsta,

Och dem återgella widh ändan.
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DEN FÖRSTA HANDLINGEN.

Första inträde eller uptågh.

ALBOINUS, de Longobarders Konung, CLEPH, Kammarherre, PAGIE.

ALEXANDRIN1.

Cleph.
Att Eders May : tt haar henne så bedröffwat,

Thet göör migh ganska oont, som ofta thet haar pröffwat

Och sielffwer sett och rönt, att fast än lettligh mann
Een wernlööss Qwinspersoon till wreede reeta kann

Och äggia up till harm, hoon gömer lell och sanckar

Och skyler under lugg i miugg medh arga tanckar

Och låt'r ey blidka sign, till thes hoon seer sitt ramm,

Då slecker hoon sin lust; och när hoon kommer fram,

Så låter hoon sigh ey medh ringa hembd förnöya,

Hoon kräffwer gräsligt straff, som förra syntes dröya,

Een reetat Qwinspersoon af ingen miskund weet;

Ty må man mööta them medh all sachtmodigheet.

A 1 b o i n u s.

I skolen intet förr, än wij aff eer begäära,

Bijfalla oss medh rådh, ey biuda till att läära

Och underwijsa os; wij weete sielffwe bäst,

Hwadh oss kan wäl anståå; men der som i härnäst

För sådan dristigheet ey eder bättre wachta,

Så må i billigt eer för wåår onåde achta.

Cleph.
Aff Eders May : tt beer iagh ödmiukligh nåd,

Medh underdånigh böön, att mitt wälmente råd

Och trogna waarning ey må tagas upp så illa,

Som meer syns vara wärd än medh föracht ogilla.

A 1 b o i n u s.

Att iagh medh lustigheet påminte min Gemååhl

Medh några ord om hennes Faders Huffwudskåål,
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Hwadh skadde henne tå? Hwad skull' een kraftlööss Qwinna

Wäl kunna göra migh, hwart wille hoon wäl hinna?

Skall iagh för henne gåå i ståål och harnesk klädd,

Måå iagh för hennes skull skall vara storlig rädd.

Cleph.

Doch (der iagh seya tör) ey alt för myckit trygger.

A 1 b o i n u s.

På detta edert taal iagh ganska lijtet bygger,

Så skull ' een Qwinnos harm så lättligh skremma mig,

Som mången tapper hielt haar nedhlagt wäldeligh,

Som mången Krigshäär haar så tijdt och ofta slagit

Och hela Wälskeland så när medh macht intagit.

Cleph.

Will Eders M : tt tillåta nådigst migh

Framföra ett paar ord?

A 1 b o i n u s.

Så seyer korteligh.

Cleph.

Der Eders May : tt behagar rätt besinna

Och märckia mina oord, skall han i Sanning finna,

Att ingenting ähr till så nidrigt och så kleent,

Så ringa och så slett förkastat och gemeent,

Theri een mechtigh man ey tarf sigh wäl att wachta,

Att thet ey skada må, fast mindre slett förachta,

Een lijten tuffwa plägh ett drygt och wäldigt lass

Som oftast stiälpa kull, och vagnen slåå i krass;

Een lijten iachthund wäl ett yffwrigt willswijn winner,

Een prächtigh byggning aff een lijten Eeld upbrinner,

Så kan mullwaden och så påta i sin mull,

Att ofta höga Torn och muurar falla kull.
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Hvij skull ' ey då een slugh een arg och listigh Qwinna,

Som så behändigh ähr till hembden, kunna hinna

Omsijder löna den tillfogar henne oont

Hälst mädan hoon ey blijr så lettelig försoont.

Candaules, een Regent uthi de Lyders Rijke,

Som i sin tijdh i macht ey hade sin gelijke,

Medh hustruns hielp bleef myrd, och wijste medh sitt fall,

Att man een Qwinsperson ey så förachta skall.

Än Cyrus, then Monarch, som ingen kunde winna,

Blef wunnen doch medh list af een barbarisk qwinna;

Medäa kunde och på nästan samma sätt

Belööna sin gemåål för våld och oförrätt.

Än uthi Swealand, theruhr vij ähro kompna,

För temligh tijdh, ther och mång Konung måste sompna

Förmedelst Qwinnolist: Så måste Agne döö,

Som af sin Drottning bleef uphengder på een öö.

Ibland the Romare man mång Exempel finner,

Bland Greker och, them iagh ey all upreckna hinner.

A 1 b o i n u s.

Bekymmren eder ey, min Cleff, försäkren eer,

Att iagh uthöffwer slijk fåfenglig hwimsku leer,

Alboin heter iagh, Albuin skall iagh vara,

Iagh ähr altijdh tillredz och fruchtar ingen fara.

P a g i e,

(kommer inlöpandes.)

Ach, Eders May : tt, nu ståår thet illa till

!

A 1 b o i n u s.

Hwad ähr på färde, sägh? Hwij tiger du så still?

P a g i e.

Wåår Drottning —
A 1 b o i n u s.

Sägh, hwadh hoon —
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P a g i e.

Hoon ligger reent för döden,

Ach Cleph! ach stiger inn, nu ähr här hielp af nöden.

A 1 b o i n u s.

Så låter os gå in, hoon qwicknar fuller wedh.

Cleph.

När Eders May:tt bortgåår, så gåår iagh medh.

Ändra Inträde.

CUNIMUNDI Hampn (kommer uppstigandes uur jorden, medh brinnande
fackel och sina swepekläder.)

HEXAMETER.

Från den skräckliga Phlegetons beswärliga wåning,

Fråån den willande, stygga, bedröffwlig', ofaanlige, swarte,

Faaslige, grääslige, snööd, och diup' obegrijplige mörksens

Grundlösa, grunftiga håhl, och altförskreckliga plåghrum,

Der intet annat hörs än ijdel klagan och ållan,

Dädan kommer iag Cunimundus å nyo i werlden,

Iagh, den nyyliga waar een mechtig regerande Konung
För det strijdzbara Folk, men nu mera flychtiga Geper,

Efter Gudars rådh och outhransakliga willja

Att iagh måtte medh ett förnämt Exempel och aftryck

Sköni' och bevijs', huru snaar den ostadiga wacklande lycka

Plägh sigh betee moot dem, som i werlden högt ähro satte.

Alboin, op och flyy, fly till the yttersta öyar,

Skynda digh hen och flyy, flyy till de Nordiska fiellar,

Der den yttersta werldzens rum och eensliga winckel

Aff een odräglig köld, stoor frost och olijdelig winter,

Aff långwarigt mörcker och Natt betwinges och intags;

Der man Sommars wärma och liuss ey känd' eller affveet.

Alboine, flyy till skarp' och ruggoga klippor,

145



Urban Hiärne

Flyy till ofaanliga hultar och ökn och willande skogar

Op, faar, flyy, lööp och söök aflägse rymder och orter,

Der du din förbannade kropp må stick' eller infåå,

Att du ditt engsliga li j ff omsijder kunde befria.

Alboine, flyy för din gemåål Rosimunda,

Den min som sin Her faars dödh på digh entligh läär hemnas.

Hemden henger digh stedz öffwer hals, öffwer huffwud och

hälen

Folier och digh, ehwart du gåår, du wijker elT undflyyr,

Din orolig' och aggande samvetz gnagande hiertmatk

Iempte medh obeskriffwelig ångst och darrande fruchtan,

Faasligt gruffwande, skreckligt ryysand', oändeligh ängslan

Digh skola kränckia, ditt förnuft och sinne beröffwa,

Altijdh din uusla siäl uthmechta, betwinga, bemartla,

Att du då aldrigh hielp niuta fåår eller ända din oroo;

Hwarken då Phoebus i öster upfaar, och sigh upföre skyndar,

Eller då han drijffwer högst sins wagns pijl och windsnara

hästar,

Eller och han driffwer om medh lösa tygeln i wäster,

Och då Diana regerar alleen i bestiärnade fästen.

Din ohörliga Mord skall stadna digh stedze för ögon

Och förespå digh ditt tillkommand' oryggliga Syndstraff,

Aldrigh skall tu lindring fåå hwart stund eller ögnbleck;

Min oskyldiga blodh skall digh ohörliga qwälia,

Och wara digh een syyl i din ögon och kranckheet i hiertat.

Fast du ännu så håårt wille din blodhskyldiga hender

Reckia åt himmelen op, och åkalla de mechtiga Gudar,

Blijr det doch altförseent: du skällt altijdh gå och lysna,

Rätt som een fruchtsam hiort eller hind setter up sina öron,

När som han höör någo liud aff Jägarens horn eller hundar.

Sij hur' een hungroger Ulff medh wåld bryter in sigh i

fåårstall,

Skreckligh regerar och faar medh de oskyldiga lamben,
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Alt rijffver han ihiäl oachtande moor eller alster

Stoppar och öronn' igen för modrens ynkliga klaghgrååt,

Anser och inte hwadh de små meenlöse deggiande lamben

Medh dera späda roop och bräkiande tiggia sigh liffwet;

Alla de måste deran, dem han kan hinn' eller åthnåå,

Dödar, mördar, sargar ihiäl, och wender ey åter

Intill han haar fåått slächt sin grymm' och omättliga hunger,

Fyller sin blodhtorstiga gom och botn-lösa tarmar,

Då, då befinner han aldraförst stoor fruchtan och ängslan,

För dett han heerden dyyrt sin måltijdh måste betaala,

Rymmer i fullan duus till de kringliggiande lundar,

Där letar han sigh ett aflägs' hååhl och lönliga gömsle,

Der ligger han den schelmen full af bekymmer och lurar.

Men när winden aldrigh så lijtet raskar i Löffwet,

Då weet han ey för skreck, hwart han skall lööp' eller undfly,

Så fälas han utaff ångst, faar städz som een ijlande hwirffwel,

Då löper han sin koos hijt och dijt uthi säkrare gömslo;

Men det ähr då för seent : ty han ähr hvart där eller häär trygg,

Altijdh billder han in sigh för sin plågande fruchtan,

Jägarens spiut uthi lijffwet och hundarna fastnan i ryggen,

Intill han entligh blijr aff garn och lönliga snaror

Gripen och tagen i hächt, der han medh pelsen och lijffwet

Måste betala sin blodiga Lust och kräsliga rätter.

Dylijka du, som nu så trotzigt väldar och herskar,

Troor du wäl att din mord blijffwer inte belönt eller omtaalt?

Jo jo, fast du ey än påtencker, troor eller afveet

Gudar i himmlen, som alsinte låta blij olönt,

Din ogudhachtiga saak skola de rättfärdliga döma,

De skola dig, din grymma Tyrann och omenskliga blodhund,

Digh, din Röffwar' och Tiuff , som reef migh Rijket uhr händer,

Digh, din mördar' och hund, som staal migh oskyldiga liffwet,

De skola digh giffwa snart Rosimunda, din hustru i händer,

Den digh för din ohörliga last skall skäliga lööna,
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Den sin faders dödh på digh lär harmligen hempnas

Och din ömkliga medhgångs härtill blomstrande lycka

Iempte din välfärdz wäxt snart ända medh ynkeligh omkast.

Men o du, du min eendaste dotter och barn, Rosimunda,

Lätt icke falla din harm, dina hater och wichtiga wrede,

Som moot sådana last ähr aff nöden och inte böör uthslås,

Achta du ingen ting, hwadh han ähr, hwart man eller herre,

Hääff honom uhr din hogh: lätt den förbannade blodhund

Aldrig meer i ditt sinn : och om den naturliga kärleek

Moot din mördade faar än groor i ditt ädela hiärta,

Grijp medh modigt sinn till iärn och frätande weria,

Då när saken hon är så stoor och nöden i handen,

Tämer ochså een Qwinnspersoon taga klingan i näffwen;

Sielffwer iagh will keckt upfriska ditt blödiga hiärta,

Sielffwer iagh will föra, regera och böija din' händer,

Went du allenast intet igen af din yfriga wrede,

Lätt du dierffwligen see wara digh min dotter och arffwing.

(NB. Häär ageras det första interscenium medh Florisel och Halexius

pickelhäring.)

I snöda hiärtan öffwerfull'

Aff otro, säkerheet, stoor synd och skull,

Hwij wend' i ey igen,

Förtörna Herren Gudh i himmelen,

Och ret' hans stora tålamodh,

Betencker, fastän han ähr lenge godh,

Fast han alleen

Ähr ganska seen

Och mechta leen,

Förglömer han ey lell eer brott och meen.

Ja fast ey han i samma stund

Medh liungeeld straffar hwar och een tin synd,

Så tencker han doch wijdt,

Och Themis hoon upteeknar alt medh flijt
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Och säger Nemesis altfoort

Hwart grånd hwadh tu och iagh wij haffwom giort;

Wåår skuld och last

Hoon teeknar fast

Medh största hast

Uthi sin swarta book föruthan rast.

För än som tu ett ord affweet

Och leffwer alt framgeent i säkerheet,

Sij då, då blijr betaalt

Den skull medh den så länge waar förhaalt,

Då hielper ey din serla böön,

Då skal tu fåå din wäälförtiänta löön,

Då skall tu see

Digh entligh skee

Bedröffwelse

Een ynckligh dödh, omsijder eewigh wee.

Ju längre Gudh digh höllt förskoont,

När du bedreeff thet orätt waar och oont,

Ju större straff tu fåår,

Medh ingen konst undslippa du förmåår,

Gudz långa arm och starcka hand

Nåår digh, ehwaart du flyyr till watn och land,

Went aff i tijdh,

Bedh Gudh medh ijdh

Om nådh och frijdh,

Afbedh din synd, han kan wäl bliffwa blijdh.
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ANDRA HANDLINGEN.

Första inträde eller uptågh.

ANACREONTICI.

Rosimunda Drottning,

Så, så, o Alboine!

O snöda Alboine,

Iagh tager alla Gudar

Och himmelen till wittne,

The skola thet wäl hemnas.

O grymma Alboine!

O du tyran! Du blodhund!

Du blodhund som i werlden

Haar aldrigh haft din lijke!

Sägh, waar det ey tillfyllest

Det att du drap min Fader

Och röffwa bort hans rijke?

Du torde fuller göra

Dertill än myckit meera:

Ach hielp o höga himmel!

Förskrecke sigh och Jorden

För slijk ohörligh illwerck!

Sägh, waar det ey tillfyllest?

Waar det ändå för lijtet?

Men detta waar fast ringa,

Det waar ey wärd att räcknas

Moot det, som efter fölgde.

Näär haa de forna tijder

Förnummit sådan odådh

Ty sedan han förgiorde

Omenskligen min fader

Min högtberömde fader

Den stackars gamble gubben

Den frussna, swaga kålen,
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Afskaar han honom halsen,

Och öpnade hans skalle,

Hans hiärneskåål han uthtogh,

(O altförgrääslig missdådh!)

Besatte den medh pärlor,

Medh andra ädla stenar,

Medh luttrat gull förgylte,

Att ingen kunde kenna,

Hwad ämne det waar giort af;

Det waar hans dryckesbulle,

(O altförgräsligh odådh!)

Dett fylte han medh drycker,

(Ähr det ey fåhörd illwärck?)

Deraf gaf han migh dricka,

(Ähr det ey gräsligh handlat?)

O hederlige Fader,

För dig iagh det bekenner,

Medh tårar det bekenner;

Fast iagh theraff ey wiste,

Lell dengde migh mitt hiärta,

Lell bäffwad' hela brösten,

Af oförmodligh ängslan,

Af ängslan, till hwars uphoff

Iagh ingen oorsak wiste,

Min hals och swalg thet ryste,

Ey wille eller hinte

Förmåå att fåå uthi sigh

Den altförstygge drycken;

Men seen iagh yttermera

Owetandes bleef twungen

Att niuta det migh tillbars,

Bekenner iagh att wijnet,

Det krympte neer i botnet,

Och drogh sigh tätt tillhopa,
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Som wille det ey sielffwer

Och nödigt i migh ingåå,

Wijdh gomen lådde tungan,

Migh darrad' hals och strupa,

Min mage kund' ey heller

Slijk wederstyggligh wätska

Meer qwaar hoos sigh behålla,

3 gånger iagh thet intogh,

3 gånger iagh thet upgaff,

Ty magan wiste bättre

Än iagh aff slijk ogärning.

I alldrahögste Gudar,

Eer tager iagh till wittne,

Att iagh begick then dåårskap

Igenom Alboinum.

Wälan, du skalt betalat,

Du skalt det alt undgella,

Och det medh sieiffwa lijffwet.

Iagh swär widh alla himblar

Och alla firmamenter

Och alla Gudz planeter

Och alla klara stiärnor,

Att innom några dagar

Skall iagh din siäl upoffra,

Min älskelige herfaar

Till ett tillbörligh offer,

Ett offer, som försona

Skall den ohörlig missdådh.

Men höör du, du illsinte

Folkfrätare, du dåre,

Hwi wil tu så wanähra

Tin ähra, tro och loffwen,

Den du bewijsa skulle

Din echta maak' och huustru.
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Ehoo du ähr i himmlen,

Ehoo du ähr bland Gudar,

Som plager straff och hyrta

Missgärningar och synder

Och sitter städz een wittne,

Den skyldige ey tillstäds

Att glädias i sin orätt, —
Ähr det att waar' en make?
Iagh blyes lengre tala

Om det iagh druckit haffwer;

Ähr det een mann och maake?
Ia, om du bleffwe olönt,

Hwem skulle troo och ansee,

Hwem wille tå betenckia,

Hoo kunde bliffwa warse

Att någon Gudh i werlden

Alting regera skulle? —
Hwadh sluter du mitt sinne?

Hwadh råder du migh göra?

Hwadh seer du upp i himmlen?

Ney det gåår altför långsampt

Rätt ingen höör din klagan

Och dina bittra tåårar,

Din swåra pust och suckan

Och oförtruttne böner.

Iagh will ey lengre dröya,

Iagh kan ey lengre bijda,

Iagh måå ey mera töffwa,

Iagh måste sielffwer hempnas

Den öffwerwåld och orätt,

Helst mädan iagh städz skådar

Min käre salig' herfaar,

Förskreckligh blåå och blodigh,

Som göör migh ganska modigh,
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Och retar migh till hembden.

Ia, du Tyran, den bloden

Skällt du och sielff medh bloden

Fast högt och dyyrt betala.

Välan, o Rosimunda,

Faar foort uthi din wrede,

Waar stadigh i din ijffwer,

Lätt intet digh försona,

Een sådan gruffwligh orätt

Will ingalunda haffwa

Een ringa wedergellning

Utaff een kötzligh dotter.

Frisk up all harm och wrede,

Frisk up rettmäthig wrede,

Slijk wrede, som ey slåknas,

Men brinner in i döden!

Frisk up min hogh till hembden,

Att hela wijda werlden

Må medh mitt efterdöme

I ewigheet fåå weta,

Hwadh Qvinnos stränge vrede

Kan komma sist tillwäga.

Ändra Inträde.

IAMB. DICOLON.

ROSIMUNDA, DILETTA.

Diletta.

Häär gåår hoon åther eensam

Alt widh sitt förra sinn,

I samm' och samma lynde

Förbittrat, harmsint, yyr.

Min nådefulla Drottning,

Ach, steller eer tillfredz

Och läär eer sielff regera.
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Rosimunda.
O du förbannade

Och lede Alboine!

Diletta.

Lätt denna stoora sorgh

Och wrede platt förswinna.

Rosimunda.
Förswinn' i ewigheet

Den lede Alboinus!

Diletta.

Men främst och aldraförst

Den altför stora sorgen,

Tiil des att eer förnuft

Medh tijden måtte giffwa

Furstinnan bättre rådh.

Rosimunda.
Förbiuder du Diletta

Migh frå tillbörlig sorgh?

Min herfaars döda lemmar

Och sönderslagna kropp

Måg' ey så länge reta

Min dotterlige plicht,

Att sorgen skulle sleckias

Af längre dröijande;

Ney det skall aldrigh henda

:

Så länge Titans glans

Then klara dagh beskijner,

Så länge Cynthie os

Om natten lysa hinner

Och iagh haar lijff och blodh

Skall iagh uthi migh bära

Ett wrångt och bistert sinn
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Allstedz moot Alboinum,

la, sedan han ähr lagd

I mörka graaf och jorden

Och mullnat bort i mull.

Diletta.

Ähr icke han Eer Maake?
Eer Herr' och käre Mann?

Rosimunda.
Han ähr thet icke längre

Och skall ey mera blij.

Diletta.

Iagh mins, att han än nyligh

Waar eder ganska käär.

Rosimunda.
Ia, när han tro och ähra,

Som billigt, tedde migh.

Det hade då nogh warit,

Had' han allenast dräpt

Min käre saligh herfaar,

Och ey hans döda been

Så gruffweligh waanährat. —
wederstyggligh wåld,

Den man ey böör förtijga

1 alla ewighheet!

Diletta.
Hwadh kan man mer då göra? —

Det som ähr skedt, ähr skedt.

Een swagh och kraftlööss wrede

Ähr een fåfenglig ting.

Rosimunda.
I a, du skalt see min wrede

Medh tijden kraftigh nogh,
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När iagh lär den Tyrannen

Förgöra wäldeligh.

Diletta.

Hwadh? Wilien i då dräpa

(O hwilken gruffwligh last

Och grääslig ting) een Konung?

Rosimunda.
Waar icke sammaledz

Min herfaar och een Konung,

Den Alboinus drap? —
Diletta.

De Longobarders förste?

Rosimunda.
Een gruffwelig Tyrann,

Hwars lijke solens strålar

Än aldrigh haffwa röört.

Diletta.

Den glorewyrdigh Konung,

Så tapper, manligh, rask,

Berömd i hela werlden!

Rosimunda.
Ia, een manhaftigh man,

När han moot döda kroppar

Sin mandoom låter see.

Diletta.
Det wittnar wäl Justinus.

Rosimunda.
I a och min dräpte Faar.

Diletta.
Hwadh willien i då göra?
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Rosimunda.
Iagh will min herfaars siäl

Den mördaren upofra

Och tågan liffwet aff.

Diletta.

O min höghborne Drottning!

Rosimunda.
Iagh haar uppå een tijdh

Skämtz bära detta nampnet

För den Tyrannens skull.

Diletta

altför grym och willer!

Rosimunda.
Doch medh rättmätigh sorgh.

Diletta.

Dåårachtigh! Altför galen!

Rosimunda.
Diletta, kallar du

Den waara dåår' och galen,

Som hempnas Fadrens död. —
Diletta.

1 ähr' eer Mann otrogen

Och bryta ächtenskaap.

Rosimunda.
Förståår du ey, Diletta,

Hwem brööt thet aldraförst?

Diletta.
Misgärning öffwer alla!

Rosimunda.
Misgärning hempnas iagh.
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Diletta

Och den å nyo finner

På det, som orätt ähr.

Rosimunda.
Diletta, ähr thet orätt

Att hempnas fadrens dödh? —
Diletta.

Så ähren i oskyldigh,

Som öffwen wåld moot wåld? —
Rosimunda.

Thet böör migh och medh rätta.

Diletta.

Medh otillbörligh rätt.

Rosimunda.
Medh sådan ähr min herfaar

Förgiord och nederlagd.

Diletta.

O hwilket bistert sinne!

Rosimunda.
Halt up, hwadh slamrar du

Och wilt här öffwerwäga

Een sådan wichtigh saak,

Som ditt förstånd och hiärna

Aldeles öffwergåår.

Tyrannen skall och måste

Föruthan nåder döö.

Diletta.

Så fruchten i då intet

Draffwanters starcka macht?
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Rosimunda.
Den bijster ähr, befruchtar

Sigh ey för faarligheet.

Diletta.

Än om i sielffwer måste

Der settia lijffwet till? —
Rosimunda.

Ia men, af hiärtat gärna;

Doch der han dödde först:

Iagh frestar på min lycka.

Diletta.

Men käre, på hwadh sett?

Rosimunda.
Då han sigh minst befruchtar.

Diletta.

Betencker hoos eer sielff!

Han älskar eer aff hiärtat;

Han troor eer ganska wääll,

Och derför' ähr han säker.

Rosimunda.
Diletta, du faar will.

I hela wijda werlden

Haar aldrigh een Tyrann

Än kunnat wara säker;

Men detta säger iagh,

Fast alla raska Tyskar,

Som baak Rheenströmen boo,

Och alla starcka Swetzer,

Som boo bland håårda steen

Och skarpa hellebergen,

Sköönt wille hålla wård,
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Så skall iagh doch ey rädas,

Så skall doch ey blij stillt

Min harm och bittra wrede,

Ty min obootlig sorg

Befaller migh att hempnas

Medh wåld, medh lönligh list.

Diletta.

Men hwem skall eer då hielpa?

Rosimunda.
Helmiges skall deran.

Diletta.

Min festerman, Helmiges,

Skall han då hielpa eer?

Iagh beer om nådh, o Drottning,

Haar honom doch förskoont,

Att han för sådan uproor

Omsider ey måå döö.

Rosimunda.
Bär du för din Helmiges

Alsingen fåfeng sorg.

Iagh sielffwer will så laga,

Att han blijr trygg och frij

:

När Solen neer i haffwet

Medh stilla ronna gåår

Och Hesperus han skygger

All werlden meer och meer,

Så gäck uthi min Cammar,
Blijf ther den långa natt,

Så länge iag will lööna

Den arga mördare.

Helmiges will iagh bidia,

Att han strax hielper migh

;
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Wij willie då tillijka

Tyrannen slåå ihiäl,

Men ingen skall tillfoga

Helmiges något ont;

Wij skola snart den faran

Undkomma lettelig.

Diletta.
Ehuruwäl mitt hierta

För engslan darrar migh

Och haar högh oorsak rädas,

Lell ähr iagh intet skygg,

Iagh ähr alsintet modhfelt

Och will sielff hielpa till;

Men skoner min Helmigem,

För hans skull sörjer iagh!

Wällan, höghborne Drottning,

Taan eer till krafftigh hielp,

Taan desse båda händer,

Försäkren eer om troo;

Aff eer har iagh lärt wredgas,

För eer skull lijff och blodh

Will iagh wäll setti' i wadet

Ty iagh will hellre döö,

Än iagh will see Helmiges

Omkomma iemmerlig.

Derföre min Helmiges,

O Drottning, haar förskoont,

Liqwäl kan Alboinus

Fåå sitt tillbörligh straff.

Lätt min meenlös' Helmiges

Allenast blij wedh lijff.

Rosimunda.
Gijff tigh tillfredz, Diletta!

Halt tigh wedh mina ord.
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Dedh Tridie inträde.

H el m i g e s.

Spelar inom Gardinen medh een luuta efterfölliande Jambiske ode under
the noter: Ich bin kein Epicurer nicht, etc.

Såsom een Siööman högeligh,

Som i sin faart uthstått

Haar storm och fara, gläder sigh,

Seen han haar lyckligh nått

Till een godh ort och säker hampn,

Så ähr medh mig och fatt,

Som uthi min Dilettse fampn

Skall hwijla fåå i natt.

Min kärleek hade önskligh faart

Och wind aff stadigh hopp,

Men oförmodeligh och snaart

Sigh hende, att mitt lopp

Bleef hindrat aff missgynnare,

Som migh min lidzla frögd

Missunte, och ey gato see,

Att iagh waar wääl benögd.

På sådan mootgång fölgde strax

Een ijling och moot winn,

Som till een hefftigh storm upwax;

Tå foor kärleken min

Bland twijffwels wågar nedh och opp

Och waar fullnär förstörd.

Diletta gaff migh ringa hopp,

Aff klaffaren förförd.

Stoor ogunst iagh oskyldigh leedh,

Thet waar ey långt ifrå
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Min kärleek hade sunckit nedh

I qwaaff bland böllian blåå,

Iagh kastad' anckar nedh på grund,

Iagh brukte tågh och tygh,

Men detta halp migh ingalund',

Ty stormen waar fördrygh.

Seen iagh een rum och temligh tijdh

Migh mödde som een Mann,

Bleef lyckan meer och mera blijdh,

Att iagh omsijder wann

Godh böör: iagh hinte till then ort,

Tijt ther iagh wille mäst,

Att iagh föruthan hinder foort

Fåår blij Diletta näst.

Nu will iagh wederqwecka migh

Och snart i denna strand

Min anckar kasta gladelig'

Och sedan spring' i land.

Min rätta hampn ästu alleen,

Diletta, bäste roo,

Tijt iagh migh skyndar: will och seen

Alt stedze hoos tigh boo.

Sedan kommer han fram:

Nu haar then Eeldzstrålande Phoebus

Hen medh lösa tygel rent

Neer till then Hesperiska floden,

Dragit sin' dagsstrålar bort

Och i salt' haffws-swallande doppat

Sina gullbemengda håår.

Qwaar ähr det swarthwijffwade mörkret,

Föör all werlden i önskligh roo;
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Eenda liuss haar sömpniga Jorden

Aff Dianas silffwerglantz,

Iempt af hennes glimmande Tärnor,

De där gnistra täckeligh.

Nogh deraff haar ofaanliga werlden,

Två allena fattas mig,

Om de både woro förhanden,

Ach, då worde iagh benögd

!

Du min allerskönste Diletta,

Du allena lyser migh

Meer än andra skimrande stiärnor

Medh din klara ögne-glantz.

Din skär' ögon lysa migh natten

Myckit meer än månens skeen,

De låt' ey migh fambla i hwimsku,

Mina fötter leda de.

Om än alt i widhlöftiga runde

Woro swart och mörkt som kohl,

Uthi dem iagh tryggliga skådar

Rätta mån's och solens skeen;

Ach, i hög' och mechtige Gudar,

Huru ähr doch dagsens liuss

Dem så lång och ganska beswärlig,

Som ha plåg' af kärleeks brunst,

Att de stedz med suckan och engslan

Önska Solens nedergång.

Mörckret, för den andra så fasa,

Mörckret ähr hans högsta nögd.

Hoos migh sielff iagh detta befinner,

Som i mörckret haar min roo;

Litet migh eller inte bekymrar

Carlawagn och Frigge-Rock,

Om de löpa söder ell' öster,

Om de skijna klart ell' ey;

11. — Nationallitteratur. 2. 1(35
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Nattens mörcker och hisliga skugge

Achtar iagh för ingen ting,

Mädan migh, o söta Diletta,

Lyysa kan din fägrings glantz.

O hur sell' och saliga stiärnor

Skijnte, då iagh födder wart,

De migh ey giorde så affwijta barnsligh,

Att iag skulle lijta på,

Hwadh som den blindflychtiga lycka

Plägar skäncki' och deela uth.

Iagh ähr ey fallen i dyylicka wahn-wett,

Att iagh tencker stödia migh wedh

Hennes wacklande hiul, den och andra

Plägar swijka iemmerligh.

Lijtet ähr iagh eller inte begärligh

Efter godz och rijkedom;

Snart förgåås förgenglige håffwor

Genom Tiuffwar, watn och eeld;

Högt iagh ey skattar bettla mig ähra

Med stoort arbet' och förtreet;

Frijdsama, flitig' uprichtiga kärleek

Älskar iagh medh stadigh ijdh:

Lärt haffwer iagh i dygden att älska

Uthan falskheet, uthan list.

Fåfeng wind aff heder och ähra

Medh stoor möda söke den,

Som den blind' och ostadiga lyckan

Och dess sweek ähr ey bekend,

Uthan till sitt fall obetenckter

Stijger på dess hala troon;

Ja, då han medh möda haar åthnått

Sin läng' efterstundade

Purpur, Schepter och gyllene Skruden,

Så haar han doch aldrigh roo,
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Uthan troor de odödlige Gudar

Ganska illa, hwar han ähr,

Bäär stedz ängsligt samwet' i hiertat,

Blijr aff redslan aldrigh mätt.

Sij så haffwa de mächtiga sellan

Någon nöye eller frögd,

Fast de galne gemeena de meena

Wara dem lycksalige

Såsom andre Gudar i himmlen;

Wiste någon aff som iagh,

Hwadh för last och olijdeligh börda

Desse bära på sin rygg,

Hwadh de uthstå för ängslan och arbeet',

Han missunnar aldrigh dem
Deras wackl- och skinande lycka

Och skall aldrigh efterståå

Deras skijnande menade wälde,

Men medh sitt blij wääl tillfredz.

O du hiertbewekliga kärleek,

Widh digh håller iagh migh fast,

O du wällust uthan ail olust,

O du glädie uthan skreck,

O du nöy' uthan ynckeligh lijfleet,

O du lijsa uthan sorgh!

Ach Diletta, skönste Diletta,

Ingen Drottning hinner meer

Nånsin mitt stolt' hierta regera

Uthan du, min vänn alleen.

Du alleen migh dödar, och åter

Giffwer migh mitt lijff igen

Medh ett ord eller älskeligh upsyyn.

O du liuffwlige Magneet

Draar till digh den stridzbara hielten,

Som ähr hård och kall som iern.
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Du alleen mitt hierta betwinger,

Att iag döör och leffuer din;

Du alleen, Diletta, migh håller

Fången i din söta band,

Dem iagh ey vill blijffwa qwitt eller undgåå;

la, så lenge migh min siäl

Bliffwer och wärcker i denna lekammen,

Ästu min Behärskerin.

NB. Efter Helmigis aafträde hålles ett interscenium medh Helmigis

medhfriare, Floretto, och Pickelhäring, hwilken af denne medh ett breef

affärdigas till Diletta, fåår doch snöppligh swaar.

Fiärde Inträde.

TROCH. DICOLON.

DILETTA, ÅDWIN SMÅDRENG.

Diletta.

Skall då din omenskliga

Art och oonda sinne

Waar allena oorsak till

Min Helmigis ofärd,

O grymsinte Tigerdiur,

Drottning Rosimunda?

Stackars yngling, kunde du

Än i qwäll fåå weta,

Hwadh för strek för digh ähr stelt!

Ney, iagh måste waarna

Digh i tijdh, för än du gåår

Till den digh förderffwer.

Ådwin småswenn! waar doch snaar,

Lööp till min Helmigem,

Löpp och sägh, att iagh ey kan,

Som iagh honom låffwad',

Waar' i afton i min buur

För een wichtig orsaak;
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Bedh, att om han haar migh käär,

Han ey gåår uhr huset;

Honom ståår stoor faara för,

Den han sielffw ey affweet;

Bedh, att han sigh gömer grant,

Att, om Rosimunda

Efter honom sender bodh,

Han ey då må finnas.

Om han frågar, hwarför iagh

Råder honom detta,

Sägh, du weest der intet aff,

Men iagh sielffw will seyan.

Lööp, waar snaar, i flygande!

Med een godh förähring

Will iagh återlöna digh,

Om du vääl besteller.

(Pag. abit.)

Ach, iagh fruchtar, att han ähr

Allareda gången;

Iagh weet wist, han gat ey meer

För stoor kärleek bijda.

Medh stoor åtrå haar han wändt

Efter denna qwällen.

Men sij där, hwar drengen ähr!

Fantu honom hemma?

P a g i e n.

Ach, thet ähr nu altför seent.

Iungfrun haar för lenge

Töffwat.

Diletta.

Ach, du dräper migh,

Ådwin, medh din kunskap!
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P ag i e n.

När iagh kom i hans qwarteer,

sade migh hans sellskaap,

Honom nyligh haffwa gått

Genast opp i slottet.

Diletta.

Lööp ännu! See till, du kant

Råkan opp i salen!

P ag i e n.

Iagh haar luppit aff och ann,

Tenckte honom hinna,

Men, som sagt ähr, altför seent;

Iagh kan thet ey ändra.

Diletta.

O du grymma furie,

O du stygies alster,

Rosimunda, skall din harm

Sleckias ey allena

På din make, men på migh

Och på min Helmiges?

Skall din uptågh skillia åth

Wåår inbördes kärleek?

Men Helmiges, öffwer digh

Bäär iagh stoor medhymkan,

Som aldeels owitterligh

Råkad' i förderffwet.

Iagh weet wääl, att du än läär

Skiuta på migh skullen,

Seyandes, att iagh digh haar

Dristigt till migh lockat,

Och att iagh haar Drottningen

Giffwit detta rådet.
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Medh stoor ängslan måste iagh

Nu hoos migh befinna

Hwadh thet ähr för bitterheet,

Mista den man elskar;

Det lär du, Helmiges, wääl

Medh stoor smärta kenna.

C h o r u s.

Till den skyndande Helmigem.

Hwart gåår tu, Helmiges, hän

Medh slijk ijffwer? Hwadh will detta?

Söker du din söte wänn

och din tröst Diletta?

Ney, then som du haffwer käär,

Ähr ey häär,

Williom wij berätta.

Håll, Helmiges, still ditt lopp,

Bort ähr then, du efterlänghte

;

Den ähr där moot all din hopp,

Som du aldrigh tenckte.

Sell och saligh wore du,

Om du nu

Henne ey förkrenckte.

Kenn, Helmiges, ken wääl åth,

Förr än du i sengen kliffwer!

Waar ey bråå och altför kååt,

Att du ey bedrijffwer,

Ded digh lenda kan till meen,

Och du seen

Illa uthstelt blijffwer.
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Blijff, Helmiges, blijff ey häär,

Din olycka syns tillstunda;

Iungfrun, den du haffwer käär,

Fåår du ingalunda,

För Diletta, för din bruu

Finner duu

Drottning Rosimunda.

Gäck, Helmiges, gäck man bort

Hemåth, dröy här intet länger,

Elliest seer du innan kort,

Hwadh för qwaal dig trenger,

Hwadh digh för olycka häär

Och beswäär

öffwer iessan henger.

TRIDIE HANDLINGEN.

Första uptåg eller Inträde.

HELMIGES allena.

Svåra skäpnat! O du för hårda öde,

Som äst lijka grymm, der du migh äst widrig,

Iempte där du migh synes willia skona;

Wist haar himmelen funnit till min oroo

Och olyckan min dubbelt werre medel.

Om iagh nu will foort wara trogn' och redligh,

Då haar iagh till löön skamm och sielffwa döden;

Will iagh åter ey kasta migh obrotzligh

Under dödsens ook, måste iagh min huldheet,

Min okrenckte troo iempte Gudars fruchtan

Och rättfärdigheet kasta under bencken.

Haar än någon sett, sedan Gudh upbygde
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Klara himmelens runda, hwälffda byggning

Och uprettade jordens swåra grundwall,

Lyckan better een kunna fåå i klemma,

Än som nylig mig. Ty när iagh i mörckret

Gick i aftons seent hen till min Diletta,

Weet iagh ingenting utaff något widrigt;

Ingen hinderlist trodde iagh migh kunna

Så försåtelig moot min önskan hända.

Hoon, som hooss mig waar, ställte sigh fijn, hiertlig,

Men, ty werr, iagh fick medh min skada kenna,

När iag tenckte mig wara hooss Diletta,

Hoos min eenda wänn, den iag här i werlden

Älskad' öffwer alt, att iagh gått haar mistom.

Det iagh först bleef waar, när iagh medh ett fampntag

Henne bödh godh natt, då iagh wille bortgåå,

Springer hoon då up, hoos den iagh haar warit

Uthi största lust hela långa natten:

Kenner du mig wääl (sade hoon), Helmiges?

Westu, hoo iagh ähr? — Iagh, förskreckt och häpen,

Hörde wääl, att den håårda, hwassa rösten,

Dett waar ey den sachtmodiga Dilettas.

Skönste, saa iag lell, skall iag eer ey kenna,

Min Diletta? Ney, sade hoon, Diletta

Ähr iag ey, som du digh nu wäl inbillar;

Kenner du ey meer Drottning Rosimunda,

Den dig så till hielp moot sin mann haar bidit?

Wälj digh äntligh uth een aff dessa wilkor:

Anten skall tu strax Konung Alboinum

Hielpa slåå i hiäl, och alt sedan niuta,

Såsom denna natt, samma lust och fampntag

Iempte kunglig macht öffwer Longobarder;

Eller skall tu döö, der iagh digh förklagar,

För att du begick moot mig sådan wåldzwerck,

Och der detta skeer, måå du aldrigh tenckia,
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Att digh någon nåd wederfaars till liffwet;

Waar nu snaar, betenck, hwilket du [will] wällja;

Lätt mig niuta swaar, innan som een tijma

Ähr förflutn', att iag weet, hwadh iagh skall göra.

Nu gåår iagh först full af bekymmr' och ängslan.

O du helge Rätt, om du boor i himmlen,

O rättfärdigheet, dig taar iag till wittne,

Att iag råkat haar häruthi oskyldig.

Intet weet iagh, hwadh iag skall gör' och låta

:

Heller will iagh döö, än så skammlig mörda

Moot all skäl och rätt konung Alboinum.

Doch haar iag migh nu entlig satt i sinnet,

Vinna henne med mina trägna böner.

Men sij där, hwar hoon springer uth och rasar

Och ähr öffwerfull aff förtreet och wreede;

Een förhefftigh sorg sitter henn' i ögon.

Ändra uptågh.

ROSIMUNDA, HELMIGES.

Rosimunda.

Helmiges! Sägh, huru han i betenkt eer?

Fördristen i eer göra

Thet iag eer haar befalt? Låter entlig

Mig weta swaar! Besinner:

Ähr icke bättre hielpa mig hielslåå

Then hunden Alboinum,

Än sielffwer räckia lijffwet och halsen

Skarprättaren medh skammen?

Hwi ståån i nu så illa bedöffwat,

EU' han i inte hierta?
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H e 1 m i g es.

Giffwer eer tillfredz, o nådige Drottning!

Befallen i förgöra

Eer käre herr' och älsklige Maake?

Rosimunda.
Min käre herfaars Baanman.

H elm iges.

För krigsrett had' han orsaak och loff till.

Rosimunda.
Ia, det haar och een annan.

H elm iges.

Naturen giller aldrigh den odådh.

Rosimunda.
Min Herfaar giller bettre.

H elm i ges.

Han ähr iu långö i graffwene ruttnad?

Rosimunda.
Migh ähr han än i liffwet,

Förbij gåår knapt een dagh eller annan

Medh mindre, han migh låter

Altijdh fåå see sin döda lekammen,

Så sargat, blåå och blodig,

Att thet ähr gruffwlig iemmer och ynckan;

När iagh, uthredd och häpen,

För skreck kan hwarken see eller höra,

Pläg' han migh wijs' och skaka

Sin blödande Såår och stympade Skalle;

Medh bruten röst och suckan

Förmanar han och göör migh behiärtat,

Den mördaren ihiälslåå.
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Han sielffver fåår migh fermt i hender

Medh desse ord och talar:

Min dotter, Rosimunda, lätt intet

Den mördaren blij olöönt;

Iagh sielffw will wara stedze förhanden,

Ingiuta dig friskt hierta;

Iagh sielffw will länckia och föra din
1

händer.

Bewijsa dig doch wara

Mitt barn, min retta dotter och alster

;

Din faders dödh du hempnas.

O min Herfaar, iagh will entlig bewijsa,

Att iag ähr wist din arffwing;

Fast iag skall sielff låta lijffwet i wadet,

Will iag den synden lööna.

H elmiges.

Hwij låten i ett Spökerij så beleeda

Eer till så skamlig gärning?

Eer gamble Herfaar långsedan omkom
Och kom' ey meer tillbaka.

Det ähr man een fåfeng röök eller ånga,

Een hwimsku, skugga, Nord-blyys,

Som så eert ängsliga hiärta bedrager

Och leder uthi waantroo.

Men seen de haa smakat den söffwande Lethe,

Så kunna de ey minnas,

Hwadh dem ähr hendt, hwart wåld eller orätt,

Ty Pluto haar sin wåning

Medh ouplösliga portar igenstengt

Och slepper ingen åter.

Rosimunda.

Om iagh bleffwe warse den engsliga natten

Min Herfaars hampn allenast,
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Då när för andra hwijlande Sinnen

Een fåfeng rädzla gycklar,

Så kunde iag tro migh wara bedragen;

Men iagh skall större under

Dig wijsa, det Solen sielffwer och affweet

Och klara, liusa dagen

:

När som iag drack det gräsliga wijnet

Och rörde medh min' leppar

Den faasliga skåål, då begynte migh hastigt

Een rysand öffwerfalla,

Kall ångstswett brast uthur all mina leder,

Som lärde migh fåå weeta

Aff Alboins omenskliga gärning

Och reef migh starckt i magan,

Att iagh medh hislig wemielse måste

Otrolig håårt upgiffwa.

Omsijder föll iagh matter och machtlööss

Till iorden och besvimad'.

Mina stackars pigor wille mig hielpa

Medh etticko och krydder,

Migh släpte de sist wahnmechtig och halffdöd

Till nästbelägna lunden,

Der som min herfaar ligger i jorden

;

Der hörde iag mig nempnas,

3 gånger : och sij, sij ! åter ähr han

Hoos migh och yrckar straffet.

Högtährade, salige, elsklige herfaar

!

Helmiges! Seer du intet?

Sij, nu förswann han bort, bleef till inte

Hwadh dröyer du, mitt sinne?

Wällan, lätt see, waar frisker och moodfull

!

Iagh kan ey lengre bijda,

Nu nu ähr mogna tijden i handen;

Helmiges, repa modet!
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H e 1 m i g e s.

Iagh beder för de odödlige Gudar,

Att iagh må blij förskoonter.

Rosimunda.
Eller ähr eert egit lijff uthi wåda.

H e 1 m i g e s.

O nådiga Furstinna,

Hwadh ähr det, i entlig willien utaff mig?

Rosimunda.
Att i begynna hembden.

H elmiges.

Skall iag förgöra den härliga Fursten,

Den dyyr' och tappra Hielten?

Rosimunda.
Så döön i sielffw, som kränckte min ähra.

H e 1 m i g es.

O nådefulla Drottning!

Rosimunda.
Här ähr ingen nådh, i måste nu äntlig

Våldzwerckaren förgöra.

H e 1 m i g es.

Men på hwadh sätt? Jagh kan inte begripat;

Han ähr iu så bewarat

Med raska wächtar' och starcka Draffwanter.

Rosimunda.
De kunna aldrig troo os

Om något ont, ty de weta min wana,

Iagh plägar uth- och ingåå

Både natt och dagh, beledsagat och ansatt

Aff många wåra swenner.
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När han då soffwer i roo uthan othan,

Då williom wij dijt ingåå.

Nu nu ähr tijdh, nu slippa wij undan

I detta tiocka mörckret.

Frisk up, Helmiges, reeder eer entlig,

Att wij i nästa stunden

Medh wapn ähro rede. Betencker eer entlig

Rätt wist.

Helmiges.
I agn will så göra.

Tridie uptågh.

HEXAM.

HELMIGES, allena.

Hwaar tager iagh nu rådh? O i alswållige Gudar!

Hwart iagh än hugsar och seer, haar iagh bekymmer och

ängslan.

Lijffwet, frijheet, rijkdom och ähra, de låcka mig heftigt

;

Men där skreckia mig frå mitt samwet' och ährliga rychte

:

Sij, både häär och däär ähr fara, kränkliga plågor.

Skall iag mörda min elsklige Kung, min förste, min herre,

Den mig haar altijdh gott bewijst och aldrig emot giort,

Den mig och ijdeligh nåd betedt och högt haffwer upsatt? —
Ach ney, ney, iagh will aldrig så, hwart trängd eller oträngd,

Kränckia mitt ährliga nampn, mitt rychtbara tappra gemöte;

Seen een gnagande matk allförett i mitt engsliga hiärta

Bära, derhoos ond löön och straff af Gudarna wenta.

Men sij, gör iag det ey, gijffs iagh sielff Bödlom i hender;

Doch må iag heller obrotzliga döö, än leffwa i oroo,

Skamm och samwetes agg: Kiäre, hvilken weet aff min

oskuld?

Drottningen, affwogh och ill, klagar ann mig för ågong och

wåldzwerck

;
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Konungen, wreder och yyr, gitter ey hwart böön eller

uursecht,

Serdels när han seer alt folk reta Rätten och ropa,

Yrkiande domen och dödh: Allmogen och andra gemena,

Som påta näsan i alt, det dem hwaar röör eller angåår,

Twija, beskrija migh uth, iagh råtes och hates aff allom;

Måste så iempt allt det lijda den försmädliga döden.

Aldrig seen weeteen mig reen för meen här i werlden,

Uthan allena i himmlen de stilltigande Gudar.

Detta migh lockar först; Iagh achtar ey godz eller högheet

Iempte kungligh wälde så högt som rychtet och liffwet.

Ach, huru håårt och swåårt och suurt ähr oskyldeligh lijda

Kungens wrede, folksens haat och skamliga döden!

Men den dyyrbara skatt, den aff allom högt önskade

frijheet

Reter och yrker mäst: wara frij iag högligen önskar,

Wemjes och ledz leffwa lenger i hoffs förtreetliga träldom,

Der iagh stadligh ähr stadd bland klaffare, falskheet och

affwund,

Der min dagliga trachtan och ijdh ähr att hinna behålla

Den medh mödo och last bekomna kungliga nåde,

Den snart stapplande gunst: widh recknpening rättlig een

hoffman

Lijknas, som hundrade galt, och nu geller ett eller inte,

Den, som ähr högst och kärast i dagh, blijffwer uthstött i

morgon.

För min fiende iag wågar uth både blodet och lijfwet,

Natt och dagh uthi hunger, i törst, i köld och i hetta;

Ähr ey min eenda löön min Kungs snaarflychtiga nåde,

För min trogna tiänst, mina tappra, manhaftiga dater.

Iagh wore wääll tillfredz medh Kungens täckliga ynnest,

Der den ey hastelig aff een falsk trappdragare kullreefs.

I Alboins hoff flyga fullt slijka nässwijsa flugor,

Hwilka, der een kan fåå för dem lite framträde niuta,
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Strax fåå de hetta och wärck i sin ögon och sweda i hiertat.

Det ähr och aldrawärst, att de lismare, liugar' i lööndom

Efter eens argsta ståå, der de synes wenlig' i ögon,

Kallande sigh dera wänn, dera broder, och tiänar' i alt fall,

Intill des att de hwitmenade gipsade grifter

De söötgiftige, smickrande, hemska, waanartiga nebbmöss

Kungen i medier tijdh fullblåsa båd' öron i sänder,

Hwilken, ehuruwäl han war from och stadig i nåden,

Lådde doch altijdh wredh, så lenge den andra bleffw' uthstött,

Och förseent vore waar dera list, dera falskheet och otroo.

See, huru nyligst gick i hand den reedliga Narses,

Den oförlijkliga hiält, som i fredh och i krigh och i stillstånd

Wijste nogh uth sitt wijsa gemöt' och mannliga snällheet

:

Dett waar hans entliga löön, att han å lychtone miste

Embetet, ähran och allt med spott och största wahnähra.

See, huru Bellisario gick, som manliga mootstodh

Totila skräckliga macht och oöffwerwinnliga Göther,

Ofta befriade Room för faran och högsta förderffwet,

Iempte mera det iagh hwaart mins eller hinner ell' affweet.

Då han i högsta gunst hoos Keijsar Justinianum

Bleef uptagen, att hin hans nampn och beläte satte

På sin egen gångbara mynt : när kan enom henda

Större heder och gunst och löön för troliga tiänster?

Men när han allerhögst till slijk stoor ähra waar upföört,

Wore baakdantare nogh, som för ey affwände från affwund,

Än han i största föracht bleef strax casserat och uthstött,

Waart sina håffvor och godz, sin' ögon och ähra beröffwat;

Seen sitt mörck' och älendiga krop medh tiggiande födde.

Detta gick dem i gåår ; i dagh kan mig det och hända

:

Ytterst' och yppersta rådh ähr det iagh ähr Drottningen

hörsam.

Nu, iagh måste deran, frisk up, mitt tappra gemöte!

Haar iagh beslutit, så vill iagh snart det Stella i wärcket.

Men sij, Drottningen ijlar i harm; hjelp, ewige himmel!
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Fiärde uptogh.

IAMB.

ROSIMUNDA, HELMIGES.

Rosimunda.
Nu, nu ähr tijdh, iagh haar för lenge bidt.

Hwadh ståån i ännu häär och hengia?

Hwadh dröijen i och låten fara bort

Den lägenheet, wij innom händer

För tijden haa? Hwadh seyen i härtill?

H e 1 m i g es.

Iagh haar, o Drottning, det beslutit,

Alboin skall i natt fåå uth sin räst;

Kallt järn skall han rätt nu få smaka.

Rosimunda.
Rätt så, Helmiges, det ähr wäl och rätt;

Till löön i tagen migh och rijket:

Men här will temlig konst och lempa till,

Att wij Draffwanterne wäl undgåå.

Helmiges.
Dett syns migh wara bästa rådh, att vij

Paar karlar medh os haffw' och skria

Medh stoort allarm och gnyy, att eelden lööss

På Rundeln i trääwercket wore kommen.

Iagh weet, han waaknar snart och springer opp

Medh hast i sina underkläder.

Den williom wij så wärnlööss och blott

Medh största ijland genomrenna.

Rosimunda.
Ney, ingaledz! Wij williom ganska tyst

Dijt gåå, att allt i största stillheet
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Må skee; iagh weet, om någon stoor tumult

Upkomnr i natt, de ähro framme

I samma stund och ögnbleck; ty ähr bäst,

Att alt begåås föruthan buller.

H e 1 m i g es.

Det rådh waar-gott: men huru slippa vij

I denna nattens mörcker undan?

Rosimunda.
Iagh will gå bort, bestella dem, som flux

Aff wägen taga rijksens skatter

Med hytt och nytt, medh saker, pick och pack,

Och föra bort dem till Ravenna.

I sammalund, Helmiges, legger hoop

Det eer på wägen kunde tarffwas.

Seen skall Landzhöfdingen Longinus så

Beställa medh de Långobarder,

Att de föruthan wijda dröijande

Helmigem wällia till sin Konung.

NB. Här hålles ett interscenium : Diletta rymmer undan faran medh
Cleph Cammerherren i skogen, Floretto möter them, och will taga Diletta

medh wåld ifrå Cleph, Pickelh. hielper Floretto i fechtande, Diletta rymmer,
Pick. rymmer efter, Floretto bliir i hiälslagen, Cleph söker Diletta, Pick.

kommer redder igen, finner sin döda herre, förer honom hem i en bakungn att

uptijnas.

C h o r u s

till den förbittrade Rosimunda.

Tijgergrymma Rosimunda

!

Haar du slutat fulleligh?

Viltu entligh ingalunda

Låta wreden sachta sigh?

Hwem haar sådan gruffwligheet

Än i wärlden hört och sedt?

—

Kunna dina miuka hender

Wäl bedriffwa sådant dråp?
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Kan slijk ondsk' och list i sender

Wistas i så deyligh krop!

Falska skönheet, kantu wääl

öffwerskyla sådan siääl?

I det widtbegripna runda

Kunde aldrigh någon troo,

I den sköönsta Rosimunda

Skulle så oont hiärta boo,

Under sådant fagert skinn

Wara så förgiftigt sinn.

Tu, som plägh så heftigt prijsa

Skönheet ibland Qvinnoköön,

Alboinus skall digh wijsa,

Hwadh som sköönheet pläg för löön

Giffwa dem, som henne såå

Högt åstund' och efterståå.

Fägring böör man högt wärdera,

Der som fromheet är med blygd,

Men, ty werr, man finner fleera,

Them som skyla sin odygd

Medh een teck och liuffwligh hyy;

Sådan fägring böör man flyy.

Lär, o yngling, wäl besinna

Guld ähr ey, allt guld ähr lijkt.

Huru ofta haar een Qwinna

Medh sin deyligheet beswijkt

Och thet giord, som wåld och macht

Hade ey tillwäga bracht.

Hade sköönheet ey bedragit

Alboins, then hieltens modh,
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Aldrigh hade han hiälslagit

Cunimund, och meenlöst blodh

Gutit uth, ia sielffwer sist

För slijk våldzwerck lijffwet mist.

Willtu blijffwa frij, lätt fara

Altför heftigh skönheetz lust,

Tagh tigh wäl och grannt tillwara,

Att ey iemmer, suck och pust

Änder tigh tin lust medh nödh

Sist medh een försmädlig dödh.

FIÄRDE HANDLINGEN.

Första inträde eller uptågh.

IAMB. DACTYL.

ROSIMUNDA, HELMIGES.

Rosimunda.
Helmiges! waar tillredz och köön,

Lätt mördaren mördare löön fåå,

Men waar försichtigh, dertill tyst,

Att han aff sömpnen ey waknar.

Helmiges.
Men huru fåå wij dören opp

Att wij må gå in uthan ållan?

Rosimunda.
Det skall snaart skee : han soffwer håårt

Och ingen haar han hoos sigh inne.

Sij där, iagh finner öppet hugg

Å denna mordiska blodhund.

Helmiges! hempnas som een mann,

Häff honom udden i hiertat!
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H el m i ge s.

Hääran, du blodhund, du Tyrann,

Så skall iagh straffa din odådh!

(NB. Helmiges rusar till, Rosimunda håller wärjan för Alboinum, och
hielper Helmigem döda Alboin.)

A 1 b o i n u s.

Helmiges, haar iagh det förtiänt

För befordring och kungliga nåde?

Rosimunda.
Nu skall min saligh' Herfaars dödh

Och wijnskålen ährligh betalas.

Io, nu fick du din rätta löön,

Tagh det för min saligh' Herfaar,

Och detta för den dryck, iagh drack,

Så böör man otroo belööna.

(NB. Hoon hugger till Alboinum.)

Alboin us.

Lättfärdiga förräderska,

Och du, wederstyggliga mördar',

Eer otroo skola Gudarna

Och himmelen å lychtone lööna.

(Han faller neer och döör.)

Rosimunda.
Rätt så, nu ähr alt wälbestelt;

Nu ähr han, som skremd' hela werlden,

Een gång om kull: min Herfaars dödh

Haar iagh reda redligen hemnats.

Helmiges.

Ach, rymmom bort, Iagh höör ett gnyy,

Sij der hans pagiers ankomst.
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Andra uptogh.

PAGIEN,INOBILIS, SATELLITES.

P a g i e n.

Ach wee, ach hielper, hielper, warer snaar!

Drawanter, kommer uth och skyndar!

Ach sij, Hans Konungl : May : tt

Ähr illa uth för mördar kommen.

O wee, Han ähr allreeda kall och dödh

!

Ach, ädle herre, skynder, haster!

N obilis.

hwad ohörlig och förbannat ting!

Omenniskligh och skennlig gärning!

Draffwanter, löper, löper, warer snaar,

Lätt dessa mördar' ey undslippa!

Bevara du Stadzporten ganska wäl,

Som wiser wägen åth Ravenna,

Och du åth Alpes, du åth staden Room,

Du den, som wetr' åth Meintz och Trier,

Och du den wägen åth Pannonien!

Lätt ingalunda dem undslippa.

Den stora wåld skall aldrig blij olöönt;

Ach löper, kringer eer medh alffwar!

1 andra båda bärer Kungen bort

Och haar medh eder wacht stoor omsorg.

Tridie uptogh.

ELEGIE

IDEM NOBILIS HELVETIUS SOLUS.

Ach huru lite weet han aff kungars wacklande lycka,

Som med åtråå begäär cronan och kungliga macht,

Som aff himmelen sielff ähr där till ährnad och uthwald

Men bedragen aff des härliga prydnat och glantz;
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Lyckan hoon smickrar ey lenge medh dem, som i högheet

och ähro

Satt' ähro, dem hoon kan kasta så hasteligh kull.

Rätt sådan art haffwer hoon, som hoon allmeent bildas och

affmåls

;

Såsom en Qwinna plägh' hon ofta förändra sin hogh,

Ostadigh, wackland' i all sin gång, sina wägar och wandring,

Otrogen i sitt werck, fast hoon i förstone tycks

Ganska liuffwiig i alt; hoon lell uppå lychtone störter

Kull uthi största beswäär, neder i gräsliga diup.

När som hoon våår öödh' delar uth, bedräglig och olijk,

Milder, grymm eller ond, som henne faller i sinn,

Som den ena medh alt, den andra med inte begåffwar;

Dem uthi ringare stånd hielper hoon entligen upp,

Men twärt om, dem hoon altijdh i wärlden haar högre be-

fordrat,

Dem i ett ögnableck trampar hoon neder i grund.

Hwarföre haffwa och de förnuftiga målare dichtat

Foordom, och wijsliga stält henne på hwirfflande hiuul,

Barnslig, späder och ung, med flychtiga, wingade fötter;

Haffwa och konstliga satt detta berychtade troll

På een kullrande kloot medh tordööns betzel i näffwen,

Den plägh' hoon styyra med oond falskheet och all

raserij

;

Dööffw, att hoon ey aff häftiga böner kunde beweekas,

Blind, att hoon icke må see tårar och ynckeligh grååt.

Mången unger och yyr, betagen aff trängtan och åtråå

Till hög' embete, godz, rijkedom, heder och macht,

Aff een osläcklig lust till härska, råda, regera,

Ligger och martlar sigh uth all sin älendiga tijdh.

När han länge gaapar, och sist slett inte bekommer,

Gåår han och henger sin hals, weet ej affwända
j

tijdh

Fråå slijk flettia. Men om han fåår, då glädz han och hugnas,

Lijka som denne för alt fått hade träfflige ting,
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Lite betenckiande det, att lyckan mäst plägar handla

Som een styfmoor i alt i denn' oroliga tijdh,

Moot höga potentater och andra wäldig' i wärlden,

Föör dem neder och opp, drillande dem lijka såå,

Som Neptunus i haafs stora swallande åter och opgåår.

Troor du det icke, see till, huru den häärlige Mann
Alboinus ähr hänt, som så lycksalig i wäälmacht

Waar uthi frijdh och krijgh, måste på sistone see

Sellan så wara skedt att sista medh alt haffva swarat.

(Cunimundi hampn kommer inträdandes.)

Men hvadh ähr hine för een? Hielp, o du ewige Gudh!

Fiärde uptogh eller Jnträde.

HEXAM. IAMB.

CUNIMUNDI HAMPN och ALBOINI HAMPN.

Cunimundus.
Io! Det waar rätt! Den omänsklige hunden

Haar fått nu godh betalning

För dråp, för wederstyggelig wijnskåål,

För fiendskaap och bloodhtörst,

För håån, för spott, för stympade kroppen,

För mitt affhuggna huffwud.

Migh borde så döö, på ded du, Rosimunda,

Min rätta barn, min dotter,

På dedh du äntlig skulle bewijsa

Dig bråå uppå din Herfaar.

Iagh prijsar dijna berömliga händer

Och aart, som ey waanslechtas.

Men du haar läärt medh din högsta olycka,

Du leeda Alboine,

Hwadh ded gagnar reeta min elskliga Dotter

Medh oförrätt till wreede
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Och slijk wederstygglig dryck leffwerera

Den dätta kunde hempnas.

Ach, wiste du ey, du förbistrade selle,

Och haar du ey läärt weta,

Att de mächtiga himmelska hämpnar' ey låta

Så stora laster olöönt?

Digh folgde den rättfärdiga hembden,

Fast det än långsampt skedde.

Men tro du det, iagh ähr inte belåten

Medh thet digh nyligh skedde.

Det finns ey så förskrecklige plågor,

Som du det wäl förtiänt haar.

Ia, Tantali törst och olijdliga hunger,

Den straff ähr digh för lijten.

Men pas icke på, du faaslige blodhund,

Ded du härtill haar lidit,

Ähr een hembd och plicht för min yyfrige dotter;

Ded andra ståår tillbaka;

Till een hårdare rätt och skarpare stempno

Will iagh digh snart upstemma.

(N.B. Alboinua kommer inrusandes i yrsla.)

Men see, hwaar han, arma stympare, kommer;

Ey weet den der stoort till sigh;

Han fälas, som han wore galin och uursint,

Han skakar, snarckar, hootar.

O troll! Käre, see, huru faasligh han uthseer,

Som Hecate medh hoornen!

Han wijser sitt oregerliga sinne

Medh hundra galna uptogh,

Sijr å himmel och jord medh gruffwelig' ögon,

Förbittrat, yyr och heeter.

A 1 b o i n u s.

O i Gudar i himmlen! Och du Rosimunda!
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Cunimundus.
Han haffwer oont i sinnet.

A 1 b o i n u s.

O du Rosimunda, du Rosimunda!

Cunimundus.
Hwad fattas digh, uursinnter?

A 1 b o i n u s.

Snaart skalltu din tillbörliga löön fåå.

Cunimundus.
Det ähr förseent att gaalnas.

A 1 b o i n u s

(N.B. springer till och slår honom i synen.)

Hvadh ästu för een, du sellsame bockskegg?

O du, som äst een fader

Till sådan ledh och gruffweligh dotter!

Cunimundus.
Till een rättsinnigh dotter.

A 1 b o i n u s.

Ia, den, som moot sin man haffwer handlat

Åh, iagh ledz lengre taala!

(N.B. Han taar på raasa på nytt.)

Iagh haffwer lust att gåå emoot digh, foort, häran, häran

!

Å sij, den krumpna gubben äger intet hiärta i sigh!

Sägh, willtu inte passa på migh?

Hwem fåår migh facklan hans, hwarmedh iagh kunde

Fåå slåå den torcken öffwer halsen?

Hwar ähr det swärd, som medh min blodh befleckt ähr?

Iagh hatar sådan skammlig drögsmåål,

Så lenge iag ähr änn ohemnat.

O du otacksame hund, Helmiges!
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O huru wastu migh så käär, Rosimunda,

Huru bleef iagh derföre löönter?

(N.B. Häär sprutar een blå och stoor låga opp som ville Phlegeton
begära sina hampnar igen.)

Sij nu! Hwar ähr iag? Hwadh göör iagh häär?

Ach, töffwa lite, Pluto! Iagh kommer än tijds nogh,

Min wägh bär iu uthför' alt bortåth;

Iagh hinner än wääl dijt i tijdh;

Iagh will först taga fatt på dem.

Drawanter, löper, löper, löper, renner, kärar,

Foort, fort och slåår i hiäl dem alla båda!

Men skoner min Alswinda,

Min älskliga dotter i föllie;

Foort, foort, tagh fatt, uphenger, bränner!

(Han löper inn.)

Cunimundus.
Hwar troo han löper i gallan och galnu;

Iagh känner hans gemöte.

Han stemplar oont moot min Rosimunda,

Men iagh faar bort medh honom
Till Stygia groop, der skole wij hålla

Skarp räckning medh hwaar andra.

(N.B. Häär öpnar sigh lorden, och Cunimundi hampn häffwer sigh

ögneblecklig der inn; lorden sluter sigh.)

Fempte inträde.

Häär hålles Siälemässa på hednisk wijs öffwer Alboinum. Een Påffwe
i selsam habijt haar ett rökelsekaar, kommer in, honom föllia 4, 6 eller 8

(pro lubitu) andra sörjande Klerker. Först siunga de een messa, samman-
satt af åtskilliga barbariska ord; i medier tijdh beryyker Prästen eett swart-

klädd litet alltare och lääss för sigh sielff. Sedan stiger han inför altaren

och lääss een barbarisk böön öfverliut; derefter siunges åter. Prästen gåår

aff medh rökelsekaret, derefter bäres altaren af 2 sörjande. Ytterst föllia de

andra, 2 och 2 i radh.

Wijdare hålles åter ett interscenium

:

Pickehäring recknar up och besijr, hwadh han haar ärft (eller stulit)

ifrå sin döda herre. I medier tijdh kommer Cleph in, som ihielslogh
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dennes herre, bliffwer warse Pickelhäring, will hugga ihiäl honom, men känner
honom å lychtone wara Konung Alboini hoffnarr; de gåå bort och leta

Diletta igen.

C h o r u s.

O du, som icke äst af Lyckan så uphögd,

Giff tigh tillfredz och waar sachtmodelig, förnögd

Medh thet tigh Himmelen och Lyckan haar beskärt;

Lätt högheet, wäld' och macht ey wara tigh för käärt.

See, huru sellsamt ähr medh them gemeenlig fatt,

Som Lyckan haffwer högt till Regementen satt;

Hoon hwirffwlar aff och an medh oordentlig lopp

Medh dem, som hoon haar föört långt fram för andra opp.

The himmelshöga torn högt upp i luften ståå,

The spetzar, som os syns, lengst opp till mollnen gåå,

Them pläger dunder, blixt och åskewiggen slåå,

Them stöter mången storm och nordanwäder påå.

Näär toppen up i trään måst' heftigt böya sigh

För hwaar beswärlig wind, ståår roten stadeligh;

Then låga haslen än oskadd å mareken ståår,

När stormen höga graan och furu sönderslåår.

Så ähr medh tijmligh macht, som sammanfogat ähr

Medh omaak, arbet' och olijdelig beswäär,

Och underkastat stedz otroligh faarligheet,

När som een sämbre mann theraff alsinte weet.

Ach, huru haar een högh och mächtig lijten roo

För Lyckan, som ey plägh hoos slijka stadigt boo

:

Willtu ey ångst, beswäär och faara undergåå,

Må tu ey myndigheet och wälde efterståå.
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THEN FEMPTE HANDLINGEN.

Första uptogh.

ANACREONT.

LONGINUS, allena.

Hwadh wågar du, mitt sinne?

Hwadh willtu entligh sluuta?

Häär drager digh stoor käärleek,

Som medh een häftigh låga

Migh meer och mera drijffwer

Att sökia Croon' och Spijra,

Som loffwar och tillsäger

Mig heela detta Rijket,

Det Rijket, som i wärlden

Haar aldrigh haft sin lijke;

Det Rijket, som kringslutes

Aff stora medelhaffwet,

Aff Adrien, och Sundet,

Der Scylla sampt Charybdis

Tillfoga mångom skada

:

Det Rijket, som regerat

Haar öffwer hela wärlden

:

Det lyckosamma Rijket

Och alla Rijkers Rijke.

Twärt om på andra sijdan

Will min eedsworna troheet,

Min obefleckta troheet,

Den iagh min käre Herre,

Min Keysare tillsade,

Och retten ey tillåta,

Befruchtar migh och swåra

För Gudars stora wrede,
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Som ingenting ostraffat

1 werlden pläga låta.

Iagh ståår i twijk och twijflan,

Emellan hopp och fruchtan,

Kan ingalunda weta

Hwadh iagh skall gör' och låta,

Tillfelle, godzet, rumet

Och tijden göra tiyffwen

:

Ty Keysaren Justinus,

Then mächtige Justinus,

Justinus, som i törnar

Och i tillbörlig lydno

Och i tillbörlig troheet

Och i tillbörlig aga

Och uthi skälig fruchtan

Hölt sina underdånar,

Ähr nyligh fråns os fallen.

Then efter sigh haar lemnat

Tiberium, som unger

Ähr änn och oförsökter,

Tiberium, som intet

Ännu kan rett besinna

Hwadh thet ähr rätt regera,

Hwadh ähr förswara länder,

Hwadh ähr att draga Crono,

Hwadh ähr att bära spiro,

Hwadh ähr, rett föra krigsfolk

:

Tiberium, som bortreest

Ähr Herran moot the Parther.

Iagh haar uthi min lydno

Een temlig deel aff Walland,

Så många slott och fästen,

Så mången tapper krigsman,

Och hoos migh Rosimunda,
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Then ädle Rosimunda,

Som medh oseyligh sköönheet,

Medh obeskrijffwlig teckheet

All' andra öffwerwinner

;

Then rijka Rosimunda,

Som på otrolig' ägor,

På kosteliga håffwor,

På sillffwer, Gull och skatter

Ähr ganska rijk och mechtigh,

Den iagh, om iagh dedh wille.

Wäll kunde öffwertala,

Att hoon sin man Helmigem

För min skull döda skulle,

Och henne sedan äga

För min Gemåhl och huussfru.

(Iagh weet, att man een qwinna

Kan lettligh öffwertala:

Een Ijs, ett östanwäder,

Och duun ähr qwinnosinne.)

Sij, så kan iag bekomma
Först Drottning Rosimunda,

Seen denna stad Ravenna,

Seen hela ganska Walland

Och seen de Longobarder

Och theras Land och Crono.

Men himmelen förmenar

Migh från ett sådant illwerck,

Att iagh ifrån min Herre

För ingen oorsak wijker;

Gudh kunde mig wäl straffa

Hwart ögnableck medh liungeeld.

Iagh had' ett elackt samwet

Och een orm uthi mitt hierta

Och qwaal i alla sinnen
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Till sista andedrechten.

Min kärleek ståår moot fruchtan,

Och fruchtan moot min kärleek;

Een wälbewandrat siöman,

Som medh sitt skepp fördeelte

Mång widtbelägna fiälar,

När han då hemma trygger

Ahr, och for sigh uprecknar

Then stora faar' och hotan,

Som han i willa haffwet

Alt stadigt lijda måste,

Han ähr aldeels twehogse

;

På eena sijdan lockar

Een stoor och krafftigh gulltörst

:

På andra sijdan hotar

Beswijkeliga haffwet,

Som susar, rusar, brusar,

Som heftigt hwäser, fräser

;

De många, stora wågar,

De skrynckta, rynckta wåågar,

De fradgefulla wågar,

De höga, starcka wågar,

De wågar, som medh swalgen

Och stormen gruffwligt hoota

;

De många lönska sandräfl,

De höga häll och klippor,

Som mangen kool och framstamm

Haar stött i stycken sönder.

De falska watuhwirffwlar

Och stickna wäderijling,

Som skepet i ett ögnbleck

rvringnwv/iiiwa ocn Kuiibioria

,

HwaHh qIcaII han <v1nt1ioh onra1 1WAUU orvclll 11C4I1 olUlllgll gUl d.

Hwadh skall han taa sigh före?
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Att troo owissa haffwet?

Då haar han wissa faaran:

Att sittia stedze hemma,

Försumelig och låter,

Stedz liggia baak om spijsen

Och döden, den han flydde,

För än han troor, fåå Huta?

Det ähr een ringa ähra.

Een oförtruten mandoom
Och tappert modh ey achtar

Håårt arbete och mööda,

Men täncker altijd högre.

Så giorde och Qvirinus,

Som staden Rom upbygde;

Sij, han waar wärd att kallas

Gradivi son och alster,

Seen han sin faderbroder,

Derhoos sin egen broder

Förgiorde, fick allena

Stoort wäld' och kunglig ähra.

Den stora Caius Caesar,

Som ingen leedh sig iemlijk,

Medh rett och orätt brachte

Den staden Rom i lydno,

Ther medh han hela werlden

Sigh lyckligh underlade.

Sij, så göör lyckan altijdh;

Hoon hielper up then tappre,

Hoon stielper neer then rädde.

Hwadh twijker du, mitt sinne?

Hwadh råder du mig göra?

Hwart skall det äntligh gälla?

Den reddhoga för otroo,

För obestånd och meenedh
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Förswinne uhr mitt hierta.

Den dyyra purpurkappan,

Hoon ähr wääl wärd sin möda,

la, myckit meer än detta.

(Eubulus, gubben, stiger in.)

Ia, den som wälbetenckter

Stoor macht och wälde söker,

Han achtar intet illwärck,

I a, icke sielffwa lowem,

Fast han än honom sågo

Medh skrecklig blixt och låga

Och liungeeld heftigt skimra

EU' hela wärlden swärta

Medh ett ofaanligt mörcker,

Och medh ett gräsligt dunder

All werlden skrämm 5

och rädda;

Fast om än hela lorden

Wiir alt sitt folk tillhopa

Försambla, sedan hastigt

Een slijk i grund förföllia

;

De kunde blotta lijffwet

Väl lätteligh fördempa,

Men hans oredda hierta

Ändå ey öfwerwinna.

Hwadh fruchtar du, mitt sinne?

Den oädla fruchtan fare

Uthur mitt ädla hiärta

Till andra låga siälar,

Till siälar, hwilka bäffwa,

När himmelan dem hootar.
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Andra uptogh.

IAMB. SEN.

EUBULUS gubben, LONGINUS.

E u b u 1 u s.

Höghborne Förste, willen i eer sielff missunna

Den stoora roo i ähren i, den ädla freden,

Och söken medh stoor flijt det owissa för wissa,

Medh wåld och list att nåå till herskap och regera

Och bära Kunglig nampn medh nees' och ringa nöye?

Hwadh skall då Cronan eer till bettre wälfärd främja?

Hwadh skall den blotta tijtlen eer stoort kunna hielpa?

Det andra kunnen i förmedelst edert Embet

Rätt som een Konung sielff altijdh fåå giör' och låta.

Longinus.
Ia, det ähr gubbars seedh, föruthan ända rädas

Och fruchta, när det ey omtränger eller gagnar;

Så skulle iag wäl altijdh liggia neer i askan

Medh tiänst och lydno moot den för war min gelijke,

Och blij alt fort och fort hwars fotatråd och trossknicht.

E u b u 1 u s.

Det wore ganska gott i freden sittia stilla,

Hälst när hans nåd' och gunst eer rijkeligh becröner,

Så ähr då altijdh bättre fölia än förfölia.

Longinus.
Ia, det bewijste Narses medh sin största skada;

På slijkas gunst må man sigh ey så trygt förlijta.

Rätt som Aprillewäder ähr medh liuffwligt soolskeen,

Förbrutit medh stoort regn och blåst, medh snöö och hagel

;

Så ähr och medh den gunst, som man hoos desse wäntar;

Från slijk' ähr troo och stadigheet långt bort fördreffwna.

Hwadh måste man der städz befruchta sigh och ängslas,

Det hielper intet Broders nampn, ey trogen wenskap;
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De förr haa swurit sigh emillom troo och huldheet,

De blijffw' i ögnableck owenner in i döden;

Den först ey faller an, blijr sielffwer öffwerfallén.

E u b u 1 u s.

Betencker, Keysaren haar snellt och tappert Krigsfolk!

L o n g i n u s.

Den förra tapperheet ähr mästedeels förswunnen.

I stellet der de förr sigh öffwade medh picquer,

Och hade alt sitt tijdsfördrijff i wapn och harnesk;

Så gåå de åter nu på kellare och krogar

Och mächta sigh slett uth på leen' och lätta Qwinfolk.

Der een Soldat sigh för till leckerheet ey wänte,

Hans spijs waar hårt och rökt, hans dryck waar rena watnet,

Hans seng waar kalla marek och himmelen hans tecke,

Een grååsteen waar hans örnagååt och huffwudbolster

;

Nu will han inte meer än leekert, steekt och sudit,

Och strupan swelier wijn och andra söta drycker,

Der han kan fåå een fyrck; uppå een blööt duunbedde

Will han så gärna streckia sina lata leder.

I stelle der de för förswarade meenlöse

Och aldrigh brute uth sig på de wernlöse

Och brukt' ey skryyterij, men läto see sin mandom
Medh sielffwa gärningen, och stodo såsom karlar;

Der låta de i dagh sin mandom på de swaga,

Och mäst på bönder see, dem de så illa plåga.

I munnen bära de ey annat än som bannor

Och tre fampns långa ord och gruffweliga eeder;

la, de, som mäst så stoor' och wige ähr' i munnen,

De fächta allerbäst medh tåån och harewerjan.

Iagh måå ey wara redd för deras förra starckheet,

Den de så haffwa nött medh krääsligheet och kättia,

Att de ey hinna meer förswara sina gräntzor

För Göthers starcka macht, och moot de Longobarder.
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E u b u 1 u s.

Lell kan den stora hoop och myckenheet eer skada.

L o n g i n u s.

För dem redz iag ey meer, som fiärst i ööster reeste;

Medh grymma fiender haa de nu nogh att göra

Och trottn' i slagg och snöö, och fechtas moot de Parther.

E u b u 1 u s.

Det synes wara mig een blind och synlöss dåårskap,

De stoor' i otrengd måål till harm och wrede reeta;

Fast de ey altijdh nåå godh lägenheet att straffa,

Så mins de länge nogh och haffwa långa armar,

Och bära wreden qwaar een rum tijdh oförändrat,

De komma grant ihog och kunna mächtigt hempnas.

L o n g i n u s.

Ney, ded ähr aldraförst een blind och galen dåårskap

Att wara feeg och redd, när lyckan så will foga.

E u b u 1 u s.

På blinda lyckan sig så dårligen förlijta

Och seen högmodelig gåå med een röffwat Crono

Och stulen kunglig nampn: det plägar twinga hembden

Och straffet öffwer sig, den han ey gitter undflyy.

L o n g i n u s.

Den wari hwars mans hund, den ligge neer i stofftet

Och trådes länge nogh neer under hwars mans fötter,

Den ähr och aldrigh wärd uppå sitt fega huffwud

Och i sin redda hand att bära Croon' och Spijra,

Som sig för himmelens undseyelse befruchtar

Och till thet ringsta rädz för hela werldsens krigsmacht.

E u b u 1 u s.

Ded wälde, man med wåld draar under sigh och orett,

Det gåår medh klagan bort, och warar aldrig lenge
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Longinus.

Ded witnar Staden Rom; betrachta medh hwad orett

Han brachte under sig så många rijka länder,

Sij, huru han ännu så lenge groor och blomstras.

(Longinus går aff.)

E u b u 1 u s.

Så gick han nu sin koos! O huru gruffwlig galen

Ähr den, som klijffwer upp och medh stoor blindheet hastar

Föruthan all förnuft, till herskap, macht och wälde.

Den snälla jägarens tiockmynta grymma stoffwar',

Om han aff willswijns spår fåår något wädr' i nosen,

Kan icke gåå i miugg, men faar och häftigt skeller

Och hootar, intill han det grymma diuret hinner,

Fast han än wyrckligt seer, att diuret ståår medh alffwar,

Beredd medh allo macht, och skakar sina börster

Och setter up sin lugg som nålar op i ändan,

Och tanden flyyter i den fradgefulla munnen,

Medh heftigt doon han fnyys och haar sigh ganska faasligt,

Liqwäl alt detta skötr' och achtar hunden intet,

Men faller häftigt ann och frestar på sin lycka,

Och flugar mästedeels medh sweda, hugg på skinnet

Och skråmor i sin pels, och mister ofta lijffwet.

Rätt lijka gåår det den medh alla macht och kraffter

Will obetenckt så högt: han achtar ingen mootgång

Och troor ey, fast han än seer för sigh sielffwa döden,

Och der han trodde det, ähr han doch aldrig redder.

Fast bättre ähr att gåå försichtiglig medh lempa,

Ransaka alt föruth och låta sigh ey merckia,

Så kan han bettre nåå och winna, thet han söker.

Den kloka Iägaren på nyligst blotta lorden,

När solen wender hijt åth Nordan sina hästar,

Gåår han medh spiut och nät, och lönska starcka hundar

För han så makeligh wijd sijdan fäst' och bundne,
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Och gåår så sachteligh, att ey een qwist i skogen

Kan brytas sönder och een dohn tillwäga komma,
Att diuren ey förskreckt må tijd få komm' uhr lägan;

Då seer han efter grant all obestigna stygar

Och setter garnen opp stilltigande för diuren,

Och då först ruusar ann: sij denne, han kan winna

Medh lemplig list, det hin med macht och wåld ey hinte.

N.B. Här blijr åter ett interscenium agerat:

Twå Soldater gåå tillsaraman; den ene ångrar sigh hierteligen, att han
haar slagit sigh till krigsväsende, förtellier all den nödh, hunger och armodh,
han lijder; deremoth giffwer honom den andre godh rådh, huru han lemp-

ligen röffwa, stiäla, och de wäghfarande sköffwla skall, uthan att bära tiuffwa-

och röffwarenampn. De gåå uth på werfning, och see till, hwar de kunna
finna något frijbyte.

Tridie uptågh.

TROCH. DICOLON.

ROSIMUNDA, LONGINUS.

Rosimunda.
Huru ähr min goda lycka

Bräckligh, trång och all uthnött?

Hwart iag fijker, faar och fijker,

Hwad iag mig helst taar för råd,

Gåår alt wijdrigt: iagh blijr twungen

See uthi eens annors hand,

Der iag förr waar waan regera,

Twinges iag nu twärt emoot

Leffwa i eens annans Nåde

På een obekender oort.

Ach, mitt håårtbetwungna hiärta,

Öffwerfult aff sellsam sorg,

Will i stycken sönderbrista,

Som uthi ett tilltept kaar

Söta musten ähr i arbeet,

Näär thet hinner ingen lufft.
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Fåfengt haar iag warit ijdig

Och bemödt migh all omsyss,

Helst när mit tillsagda bijstånd

Låter sig än intet see,

Daglig de så länge dröya

In till des å lychtone

De misslynte Longobarder

Keesa sigh een annan Kung.

Alt, hwarå iagh migh förlijter,

Synes gåå för långsampt till,

Der iag doch förtreetlig drögsmåål

Heftigt hatar öffwer alt.

Hwadh begynner iag? Och hwadan

Haar iag wenta tarffwlig tröst?

Bettre wara döö, än leffwa

Medh slijk outhseyligh qwaal.

IAMB. DICOLON.

L o n g i n u s,

(som stått wijdh een peelare och hört på, kommer uth).

Eer klaga, skönste Drottning,

Haar iag medh smärta höört,

Och gåår mig håårt till hiärta,

Ätt alt skall så ståå till;

Men hoo kan thet då ändra?

Ty steller eer tillfredz,

Till des man gott tillfelle

Kan nåå, och läglig tijdh

Att ställa det i wärcket,

Som mann eer loffwat haar.

Rosimunda.
Haar iagh ey lenge bijdit?

Ach hwad begynner iag?
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Iagh fruchtar wist, wij dröya,
rr« Ml 1 o , 1 •

,, 1 1

Till des wårt htzle hopp
Dpt hliir till watn och intpfU11J1 1111 W dill UvlJ llll^L.

Att haffwa tolamodh

Tillåter os ey tijden.

f r\ n o t n it cL U 11 g 1 11 U o.

Ia, iagh må tillståå alt

Så wara sant : iagh drager

Ett stoort medhhjdande

Och hiertelig medhynckan,

Att eder ädla siäl,

Emoot hwars mans förmodan,
Ol 11 1 PP o 1 °

Skall haffwa rakat sa

I shjk olaglig tillstånd

:

TTir JäVit* Vion MröfH ctr\Art ofrorr
1 y alll Hall WdlU olUUI l bl 1 all

,

Som eder olötzliph föördeV/Å X A vUVl piv 1*>1 11 1 1 IV/VI UV

På sådant obestånd

Rosimunda.
Han, som så manlig löönte

LJC11 olUUI d UlUllall

Och spott, som mig tillfogat

Bleef aff min förra mann?

T /"vfioJniioL U 11 g 1 11 U 3i

Iagh plägar skäligh straffa

De höffwidzmenn, dem iagh

Plagh giffwa streng befallning,

Gaa medh forsichtigheet,

Nar de sinnlose ruusa

Pa fienden i felt

Och deras saak angripa

Medh obetencksamheet

;

De må då tappa, winna,

Lell fåå de lijka straff.
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Rosimunda.
Helmiges måste taga

Sin lägenheet i acht,

Och om iagh rätt bekenner,

Så bleef han twungen till

Aff mig, som all den smäleek

Och otroo intet ledh.

L o n g i n u s.

Helmiges skulle skiuta

All skullen på sig sielff

Och eensam taga flychten

Uppå een liten tijdh,

Till des i kunden stilla

Eer underhaffwande,

Och deras wrede måtte

Medh tijden sachta sigh.

Han kunde seen wäl komma
Tillbaaka i godh tijdh.

Nu haar han så med galnu

Sin saak i olag stält,

Att iag måå fritt bekenna,

Det ähr alsintet hopp

Numera för eer öffwrig;

Man haffwer budit till

De hetska Longobarder,

Som offtast ställ' i lagh,

De måtte sigh beqwäma
Att taga eer igen,

Men det ähr alt förgäffwes.

Rosimunda.
Hwadh taar iag nu för rådh?

Om Gudarna digh gåffwe,

Du som äst oorsak till
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Och dem till uproor styrcker,

Att iagh digh hade nu

Emellan mina hender,

Iagh skulle slijta digh

Förräderliga hiärtat

Uthur dit arga bröst.

O allerhögsta himmel,

Hwart skall iag wända mig?

Longinus.
Hoot hielper ey, och böner

De göra mindre till,

Ty måsten i, o Drottning,

Eer sökia annat rådh.

Rosimunda.
Ach, rådh, min käre herre, —

Hwar skall man taga den?

Longinus.

När böön och löön ey hielper,

Då måste skee medh macht.

Rosimunda.
Dertill haar man aff nöden

Stoor myckenheet aff folck

Och wälförfarne krigsmänn;

Men huru fåår iag dem?

Longinus.

Helmigem taar aff wägen

Och fåår eeh bättre mann.

Rosimunda.
Min Frelsare Helmiges?
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Longinus.
Den eer på obestånd

Och i älende föörde.

Rosimunda.
Hwart skulle iagh wäll seen

Medh tijden taga wägen?

Longinus.
Till den i tryggare

Och bettre kunden lijta,

Den eer medh mächtigh macht

Till edert förra rijke

Och bättre hulpe op.

Rosimunda.
Hwem skulle då wäl annan

Det kunna wärcka uth,

Än som min mann Helmiges?

Longinus.
Hwadh kan han wärcka uth?

Min allerskönsta Drottning!

(Man tagr' ey illa opp

Det rådh, iag aff gott hiärta

Will uppenbara eer).

Iagh ähr aff den medynckan,

Iagh öffwer eder bär,

Alt meer och meer beweekter,

Att den sig slutelig

Till een stoor kärleek wände,

Een kärleek, som mig haar

Så makelig betagit

Och wunnit meer och meer,

Att ingen ähr i werlden,

Som twingar meer min Siäl,

209



igo^^^i a
Urban Hiärne

Än Drottning Rosimunda,

Som aff naturen ähr

För alla wäälbegåffwat

Medh wijsdom, dygd och blygd,

Aff sådan art och sinne,

Som hennes höga slächt

Och härkomst billigt sämer:

Medh sådan deyligheet

Och skönheet, som alzingen

Tillfyllest loffwa kann;

Medh skönheet, som på lorden

Sin lijke ey haar haft.

Och om den blijda lyckan

Der wille hielpa till,

Att hoon, som dygdens Crona

Och skönheetz blomster ähr,

Hoon bleffwe mig med tijden

Aff himmelen beskärd,

Migh wore ringa mööda,

Då underkasta os

De Longobarders Crona

Sampt hela Wälskeland,

Hwars fasta Slott och städer

Iempt' raskt och tappert folk

Iagh förr haar i min Lydno;

Medh dem iag kunde snaart

De Longobarder twinga,

Der de godhwillelig

Sig intet wille giffwa.

Nu kan iag, hwad iag will,

Begynna uthan hinder,

Seen Keysaren ähr reest

Långt bort till wärdzens ända

Moot starcka Fiender.
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Hwad syns eer, skönsta Drottning,

Om det ey ginge ann?

RnsimnnHflIV \J O 1 111 U 11 u a»

la, der ey wägen wore

Till detta stänpt ipen t

Min Käre mann Helmiges

Ähr ju ännu wijdh lijff.

1 n n o i n ii qLf U 11 g 1 II U &

Den stengslen rödier undan,

ud iiiiiui al nigvvii cci .

Geer honom in een Soppar Jr

På Romares maneer.

Rn^itniinHfiAV vy O 1 111 U 11 U U t

Bort thet! lag wille heller

C«'^1Pt \ C\(\f\ nc\*-tt>en~ Ann
oielrr luuu gånger aoo,

Än sådan mord bedrijffwa

På den, som wäldelig

Min oförrätt haar hempnatz.

Ney, det skall aldrig skee

!

T-<»« 1 11 J 11_ 1 • 1

For skall den klara himmlen

Blij sina stiärnor qwitt,

Och solen sina strålar,

Och lorden Lööff och Grääss,

Och haffwet sijna Fiskar,

Än iag skall bryta troo

Så skammlig moot Helmiges,

Som satte liif och blodhVJV/111 UULLV 1111 V vi i >V1 V/Vlll

För min persoon allena
Jr

I så stoor faarligheet.

L o n g i n u s.

Näär hästn' ey orkar släpa,

Förloorar han sin rett
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Och mister billigt lijffwet.

Och efter iag ey seer

Ett bättre rådh, så dröyer

Thermedh ey wijdare.

Iu för thet skeer, iu bettre;

Betencker eder wääl.

I medier tijdh förblijffwer

I Gudarnas beskydd.

(Han gåår aff.)

Fiärde Inträde eller uptogh.

HEXAM.

ROSIMUNDA, HELMIGES.

Rosimunda.
Skall den odrägliga ångst uthi sorg och största bekymmer
Hålla så länge deelt mina tanckar, trachtan och upsåt?

Skull ' hans råd wara gillt? Och skulle iag ställat i wärcket,

När iagh då sluutlig seer ingen annan wäg eller uthgång?

Ach ney, ney, icke så! Wijk hen, lättfärdiga mistroo!

Nu ähr iagh först stelt bland hopp, bland twijflan och

fruchtan.

(Helmiges kommer inn.)

Men sij där, hwar han nalkas sielff bedröffwat och mörcklynt.

O i min älskliga wänn! Hwadh ähr hänt? Hwij ähren i

sorgse?

Haffwen i höört något oont? —
Helmiges.

Både hört och sedt uppå engång.

Rosimunda.
Det låt' himmeleh aldrig skee! Hwad waar det då äntlig?
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H e 1 m i g e s.

Mitt förwettna gemöte betogs aff een otijdig åtråå,

Lijte beskåda de närbelägna rymder och oorter,

Då iag i förstone kom till een äng, som ganska wääl uthsågh,

Prydd medh de raresta grääs och allsköns färgade blomster;

Detta det låckade meer migh i närmesta lustiga lundar,

Dädan och fiärmare bort till tätare skogar, att äntlig

Wiste iagh intet sielff, huru iag för aftonen hinna

Kunde wäll hem igen; mädan himmelen hastligh ihoopdrog

Swarta, bedröffwliga moln, de den altför otijdiga natten

Skyndad', att alt öffwer alt med det obegrijpliga mörkret

Skygdes och swartnade bort: iag allén' i faasliga Skogen

Lopp, wille frälsa migh uth, men bleef mera wecklad och

willad.

Ach, huru bleef iag då till modz, då den häfftiga Liungeeld

Glimmad' och blixtrade tätt, att fästet glyste aff Eelden,

Åskian ohörliga wrook, och bullrande dundra så häfftigt,

Att mig tyckt' hela werlden aff ångst och skräckiande darra.

Detta, ded härdade foort wedh pas 3 stunder i sänder;

Då bleef maakliga stillt den altförskreckliga blixten.

Rosimunda.
Ähr icke under, att i seen uth så bleeker och faaslig

Som ett lijk, den i mull lågh multnad i trettio dagar.

H e 1 m i g e s.

Höör! Det ähr intet alt: ty nattens rysande mörcker

Klaarnad' ey aldeels upp: det molnbehwiffwade tunglet

Lyste så lijtet fram uthi skyyn; då wart iagh mig äntlig

Waarse i een hiskelig ökn, i een ödh och ofaneligh willmarck

;

Alt sågh sorgelig uth : stora lorffwoga, laffwoga granträä,

Mörcka, flaaroga, baaroga, måssiga, båsiga tallar,

Krakoga, krokota, skyhöga, gambla, fallutande Furu

Hötte mig altomkring, när wädret ruskad' i skatten.

Alt waar aff hellar, klackar, klyftor och skrubboga steengryt
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Sampt aff rasloga qwistar och stöök förtreetligt och oiempt.

Alt waar uselt och ödt; slett inga blomster och örter

Fanns, uthan här och där liung, sqwackra, skogsduun och

yyde,

Mäst waar i dalarna träsk och allslags gifftiga swampar.

O huru fasade mig, när hwarcken hund eller hana

Höras kunde, men alt waar still' i bedröffwliga tysto!

Inte waar leffwande lijkt, men alting dödligt och öödligt,

Fast thet än hördes i bland wederstygglig och gräselig klagan

Medh bedröffweligh åll och tiutan aff ugglar och uffwar.

(Ach, då iagh tencker uppå, så watnas båda min' ögon!)

När iagh så wijdare maakliga krööp älendig och uusell

Bland matkgnagade, ruttna stubbar och knotriga kråkor,

Wart iagh aff ängslan och arbete så wanmechtig och uth-trött,

Att iagh ey wijdare kom, bleef så beliggiand' i skogen,

Kund' ey hwijla för ångst, men lågh både swånger och

sömpnlöös,

Lysnade lönliga, full aff skräck i min eensliga fruchtan.

Sij ! Då hörde iag een aff een altförgräselig håhl-liud

Medh förskreckelig röst mitt nampn uthtydligen nämpna.

huru waart iag då fatt : Een köld öffwer all min' inelffwor

Hasteligh föll, migh teptes igen både bröstet och halsen,

Synen styyfnad' och swartnade bort, och hååret i ändan

Reestes åth himmelen up, mitt håårtförfärade hiärta

Puffad' och bulltade tätt, när blodet i ådrona stocktes.

Heela min ängsliga kropp det skalffw och ryste som asplööff

;

Men fast mera, seen han som skreek lätt å lychtone see sigh,

Hwilken sig alt nermar' och nermare lagade till migh

1 förskräckelig hampn, all bleeker, blodig och sargat,

Kom och öglade mig rätt styyft och hwast uthi synen,

Skar sina tänder och baar i sin händer een brinnande fackla.

Ach migh ! Iag hinner ey meer, och rösten fastnar i halsen,
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Rosimunda.

Giffwen eer inte så högt, som altijdh frischer och orädd

Wara pläghen i alt det eer hender, i medh- och i mootgång.

Skall eert mannliga modh aff een ögnabedrägeligh ånge

Qwäffwias och tyna så bort, som billigt yttras och ökas

Skulle nu aldramäst, och de Longobarder emootståå,

De sigh een annan Kung wela kees' och os inte meer achta.

H e 1 m i g e s.

Ded ähr eett annatt ting, som ligger mig hårdar' å hiärtat;

Alboinus, han ähr ey än fullkomliga söffwat,

Alboini oskyldiga blodh, det Fodrar och äskar

Lijffwet aff eder och migh : med oundwijkliga straffet

Och snaart fölliande hembd han os förfärliga hootar.

Rosimunda.

Ähr det sant? Kan skee det ähr intet än ijdeligh ögons

Lösa, bedrägliga syyn, som eert förskreckta gemööte

Billte sig inn, sågh doch hwart kropp, hwart ång' eller anda.

Hwarken röst eller ord. Men iagh måå giffwa det efter,

Så wara sant; lell ähr det mig både löyligt och harmligt,

Att der i den, som leefd' ännu, så mannliga söffwde,

Fruchta för hin som nu ähr kaller och mollnad' i graffven.

H e 1 m i g e s.

O att det wore så, att iag ey tarffwade rädas!

Men iag ähr aldeels trött af skreck och darrar aff othan

;

Gåår migh och argare, der iag migh ey better i acht taar.

Rosimunda, gåår uth och besteller, att entligh i afton

Migh ett badh redes ann, att iagh mina machtlösa leeder

Styrkia må, för än iagh giffwes up och döör uthi ängslan.

Men hwad ähr ded, iag ähr rädd? Nu ähr iagh iu intet i

skogen.
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Ähr iagh ey nu bland folk? Fåfengliga fruchtan och othan,

Faarer uthur mitt bröst ! Förswinne bekymmer och ängslan

!

Iagh will igen repa modh och förachta den ångan i öknen.

Fempte Inträde.

ALBOINI HAMPN, HELMIGES.

A 1 b o i n u s

(ropar baakom scenen.)

O Helmiges!

H el m i g e s.

Hoo ähr den, som ropar migh?

A 1 b o i n u s.

O Helmiges!

Helmiges.
Soffwer eller waker iag?

A 1 b o i n u s.

O du blodhund

!

Helmiges.
O, ästu nu häär igen?

A 1 b o i n u s.

O du mördar'! O du, otacksame hund!

Helmiges.

O, han roopar gräsligh, iagh förskräckes hårt.

Doch iagh repar modh: Du spöke, kom här uth!

Du dödöllia! Iagh skall sönderhugga dig

All i stycken, om du inte faar din koos.

A 1 b o i n u s

(träder fram medh brinnande fackla.)

Jo, iagh kommer! Jo, du skalt wäl fåå mig see,

Du, din blodhund! Kenner du mig wäl igen?
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Törss du mördar' än gåå på Gudz gröna jord?

Du meenedar', tör du ännu wijsa digh,

Seen du hiälslogh migh, din nådefulla Kung,

Migh, din herre, som digh giorde myckit gott,

Slätt oskyldig moot all Gudz och mensklig rätt?

Men höör, hör du ! Såsom du och din gemåål,

Den trolösa Rosimunda, giorde migh

Och tillijka slogen yncklig mig ihiäl.

Båd' i sender hulpes i den stunden åth,

Alla båda skolen i tillijka döö,

Och betala sådan wåld medh skakat mått.

Snart skall hembden komma öffwer henn' och dig,

Att du aldrig skalt fåå see Gudz klara sool

Mera upgå nånsin i all ewigheet,

Och förbannat skalltu Konung-mördare

Stedze wara, Rosimunda sammaledz.

(Han träder af.)

H e 1 m i g e s.

Hielp o himmel ! Hielp ! Jagh weet ey, hwar iag ähr

Meer för ängslan, så ähr iagh nu trött och matt.

Huru haffwa desse hwassa ord och röst

All inelffwor krossat mig och merg i been'.

Ach, iagh uusle! Hwar skall iagh fåå tarffwlig tröst?

Kom och hielp mig, kom Draffwant, ledsaga migh

Uthan upskoff hän till mitt beställta badh! —

Här hålles det sista interscenium

:

Cleph, som länge här och där mz sin Pickelhäring lette sin Diletta,

fann henne omsijder uthi twenne röffwande soldaters (om hwilka agerades

i nästförra interscenio) omilda hender, fången och bunden, hwilka sin emillan

ordkastas om henne och hennes smycken, hwilken af dem skall äga henne.

Clef går och will frelsa henne, de ruusa ann, den ena på honom, den

andra på Pickelhäring. Hwilken, när han seer sigh wara för swagh, håller

medh dem emoot sin herre Clef, som imedler tijdh den ena aff dem i hiäl

stuckit haffver, sargar så den andra, låter taga den skelmska Pickelhäring

fast, som föres uthur spectaclet att uphengias. Clef och Diletta fägna hwar-

annan och gå hem.
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Siette inträde.

ROSIMUNDA (allena).

Skulle iag längre liggia i askan?

Skulle iag längre hållas så ringa?

I agn, som född ähr aff kungliga blode,

Iagh, som född ähr aff Cunimundo,

Den der rådd' öffwer alla de länder,

Som aff Tibisco så och Medelhaffwet

Och den bullrande Euxino watnas,

Alla de strijdbara Gepida länder.

Den een gång fullkomliga smakat,

Den een gång haar rättliga pröffwat,

Hwad thet ähr öffwer andra regeera,

Hwad det ähr bära Kungliga Cronan,

Han skall det ey släppa så gärna.

Som den weekliga, späda Violen,

Krenckt aff een altför olijdelig dimba,

Nedertryckt af odugliga wätan,

Henger sitt bedröffwade huffwud,

Seer så söriande neder å marken,

Som han wille beklaga sitt ofall,

Att han så betäcks och förachtas

Aff de sembr' och ringare ogrääss,

Giffwer och ey den förriga luchten,

Wijser och ey den förriga färgan;

Men så snaart den liuffwlige Solen

lagar bort den elacka dimban,

Sätter hoon up sin deyliga bloma,

Kuxar höghmodelig opp uthi lufften,

Will heller aldrigh aff andra gemeena,

De kringliggiande ringare örter

Låta sin ögnasterckiande färga
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Såsom förr, förachtliga döllias,

Börjar igen så teckliga lyysa,

Medh sin fägring trotza de andra.

Den, som aff himmlens skickels' ähr uthwald,

Härsk', och än andra ädlare wara;

Sij, densamma lijder och aldrig

Bliffwa ringa : låter och intet

Aff någon annan kuffwa sig under.

Men hwad begynner iag? Hwart will iag taga wägen?

O, huru myckit ont betrachtar du, mitt sinne?

O stora galenskap, förswinn och faar ifrå mig!

Helmiges skall ey döö, Helmiges, som så troligt

Haar hempnatz Faar mins dödh, och Alboinum slagit.

Skall iag då bryta troo moot den, som mig ähr trogen?

Den oförkrenckta troo, som iagh i så stoor fara

Haar hållit i godh acht, och ännu aldrigh brutet?

Men hwilken råår då för? — Iagh tager alla Gudar,

Som alting skönj' och see; iagh tager klara solen,

Som alting lyser upp och hela werlden wärmer;

lag taar min Herfaars siäl, till min gemötes wittne,

Att iag ey högt begär utaff mig sielff regera,

Men liqwäl twingar mig der till Regerings wällust,

Men Kärleek aldramäst: den altför starcka kärleek,

Som iagh i hiertat bäär och drager moot Longinum.

Iagh kenner, att hans Eeld haar kommit det tillwäga,

Att min Helmigis eeld begynner maklig tyna.

Hwadh sluter du, mitt sinn, och äst så ganska owiss?

Helmiges måste döö: Hvadh? Skall han döö oskyldig?

O stora galenskap och kärleek till Longinum!

Faar fiärran från mig bort! Helmiges måste leffwa.

Hwad stretar du emoot medh oroo, du mitt hierta?

Ach, hvilketdera skall iag wällj' aff dessa båda?

Ded haar iu både Gudh och så rättfärdigheten
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Iempt ächta säng befallt oskylldiga att skona.

Men åter nekar mig den åtrå efter spijran;

Longini kärleek qwääl min uusla siäl och sinne.

Wällan, förswinne min fåfengeliga blygsel

Och reddhoga för rett och alla Gudars fruchtan!

lag måå medh dennes dödh mig regemente kööpa,

Slett ingen last ähr det medh slijka stycken trachta,

Dijt iag aff himmelen ähr ährnat, afflad, boren,

Och foordom fostrat upp: derföre skall Helmiges

Indricka starkt förgift, och hastigt mista liffwet.

Men hoo ähr den, som häär för mina ögon kommer?
Det ähr Helmiges: Ach! nu haar å nyo rädzlan

Mitt upsååt slagit kull, och hastigt deelt mitt sinne.

Iagh weet nu sielffwer ey, hwadh iag skall gör' och låta.

Faar heen, rättfärdigheet ! Iag måste liqwäl vågat.

Siuende och sista Inträde eller uptog.

HELMIGES, ROSIMUNDA, ALBOINI HAMN.

Helmiges.
Ach, huru matt ähr iagh! Migh kunna näppligh

De trötta leeder meer rätt uppehålla;

Seen skrecker migh och een owaanlig fruchtan.

Ro simun d a.

Ach, huru ståår det till, min käre make?

Helmiges.
Iagh weet ey sielff: iagh fruchtar ganska illa.

Rosimunda.
Hwad nu, min käreste? Gudh det förbiude!

Hwad ähr det eder qwääl och högt betager?

O hiertans tillförsicht, hwaar tag' i wägen?



ROSIMUNDA

Ach, uppehåller migh ey meer mitt hiärta,

Min Siäl och eenda tröst, mitt lijf, min tillflycht!

H e 1 m i g e s.

Ach, radens ey! Iagh kenner ingen sweeda,

Ey heller weet iagh änn aff någon siukdom;

Men iag förståår ey, hwad för heemligh ängslan

Betwingar mig min siäl. O Rosimunda!

Rosimunda.
Min käraste, hwad då?

H e 1 m i g e s.

Ach, giff migh dricka!

Iagh brenner rätt för törst; gåår bort och hempter

Mig något lijtet wijn!

Rosimunda.
Aff hiärtat gärna!

H e 1 m i g e s.

Det måste ståå mig för een gruffwlig faara;

Mitt sinne warnar mig: iag weet ey heller,

Hwad Rosimundse nys begynte smicker

Och honingsöta oord mig nu betyyda;

Iagh troor een sellan wääl, som ähr för wenlig.

För henne må iag doch ey bära fara,

Hwars hela wälfärd aff mig eensam henger.

Rosimunda
(kommer igen medh en skåål wijn).

Seen häär, min dyra skatt, min enda helsa!

Iag haar medh krydder mengt och blandat wijnet,

Att i eer swaga krop dermedh upfrisken,
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H e 1 m i g e s.

Ach, iag ähr drefflig redd, min Rosimunda!

lag weet ey sielff hwarför och hwad det wåller.

(Helmiges dricker.)

O himmel, went all ting från ont till bästa.

Rosimunda.
Hwad är ded, i eer så inbilla fåfengt?

Hwem göör oss något ont? Hwem kan os skada?

Helmiges.
Thet gåffwe Gudarn', att ey annat wore!

Men, käre, hwad ähr det? Åhå! Hwart nu uth?

Iagh kenner medh een hast een sellsam siukdoom

Insmyga maklig i min uusla leeder,

Och magen twinges aff een dreffligh hetta.

Hwad ähr för Eeld, som så förbrenner leeffwren?

Mitt hiärta klappar håårt och drager heftigt,

Seen iag den drycken drack. O du, din skökia!

Rosimunda.
Hwart nu, min käre man?

Helmiges.
Wiltu mig kalla,

O du, blodhgiriga och falska qwinna!

Ännu din mann, den du så obarmhertigh

Förgöör och liffwar aff?

Rosimunda.
O högste Gudar!

Hwad raseri j
!

Helmiges.
O du, din Stygie alster!

O leeda mördarinn'

!

Rosimunda.
Halt an, för Gudz skull!
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H el m i ges.

Wällan! Iagh skall ey döö, troo det, allena.

Alt, hwadh i denna skåål ännu ähr öffwrigt,

Det skalltu dricka i digh heelt och hållit!

Rosimunda.
Mitt hierta, höör ett ord : Hvadh skall iagh dricka,

Som intet torstig ähr, ey heller trötter?

Den drycken haar [iagh] fylt medh sköna krydder,

Att i eer trötta kropp dermedh upfriska

Och vederqwecka må : troor mig ey illa

!

H e 1 m iges.

lag kenner wääl, att du haar skenckt mig krydder,

Som du haar för mig brygt, Så drick uthi digh

!

Rosimunda.
Ach, käre mann! Hwad nu?

H e 1 m i g e s.

Wiltu ey höra?

Hwad stretar du emoot och kromar halsen?

Sijr du wäl werjan min, som än befläckiad

Ähr aff dins makes blodh? Om du ey dricker,

Skall iagh denn wräka digh rätt nu i lijffwet,

Det hielper icke, hwad du ståår och suckar.

O, hwad för starrande iag ögonskeenlig

Förnimmer meer och meer i mina leder!

Willtu ey fara foort, du lösa skökia?

Rosimunda.
Ach, för wåår ächtenskaaps förbund —

H e 1 m i g es.

Den brööt du,

Skammlösa menniskia! —
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Rosimunda.
O, käre make!

H e 1 m i g es.

Hwad keglar du emoot, din oförskemda?

Rosimunda.
lag tager Gudarna till wissa witnen,

Att iag

H elmiges.
Ia du, rätt du, som nu haar ansedt

Twå männers undergång medh torra ögon!

Hwad för förgifftig eeld min merg och seenor

Upbrenner in i mig och illa pijnar!

Den dödzbetydande och kalla swetten,

Den flyter mig uhr alla mina leeder,

Och bloden stadnar slett och gåår tillbaka.

Min arma kropp, han bleeknar bort och styfnar,

Min huudh förwandlar sig i många färgor.

Rätt nu ähr det beställt. Du, Tysiphone!

Haar du ey ärnat döö?

Rosimunda.
Ach, himmel! Undsett,

Ach, komm mig nu till hielp!

H e 1 m i g e s.

Drick uth hwar droppa

!

Rätt så! Det waar alt rätt. Men nu will lijffwet

Höör' upp utaff sitt lopp, mitt huffwud luutar

För stoor waanmechtigheet : min ögon mörckna,

Een dödlig dwalm intaar migh mijna lemmar;

Iagh faller neer och döör.

Rosimunda.
Ach, på hwad bräckligt ruum upsetter lyckan

Then hoon will störta neer och låta falla!
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(N. B. Alboini hamn träder in.)

Ach, iag ällendige! Hwad ähr för spöke,

Som ståår och lyyser mig medh Husa blossen,

Som ryyker full min ögn' och will mig blenda,

Som hootar mig medh oont, seen iag förgiftet

Utdruckit haar? Hwad willtu, du dödöllia?

Nu skall iag döö; min wärma mig förlåter,

Mitt hiärta will ey mer i bröstet klappa.

Iag ger up andan. Ach far wähl, Longine!

Far wähl, Alswinda, du min enda dotter!

A 1 b o i n u s.

O du förräderska! Willtu ey känna

Nu mehr tin dräpte Man, din Alboinum?

Kom nu och fölg mig till en annan domstohl

!

Rosimunda.
Ach mig! Iag dör nu dubbelt brotzlig!

O Nemesis, rättmätiga med hembden!

Ach, huru billig är din harm och wrede!

(När de liggia kull, springer Nemesis uth.)

Nemesis.

Nu så har iag desse twå, desse blodbefleckte, snöde

Återgullit wäldelig, att de både liggia döde.

Så, rätt så vill iag belöna dem, som öfwerdådelig

Mig till hembd och wrede reta och ey wela bättra sig.

(Medan de 4 äro qwar på theatret slutes courtinen.)

Acten beslutes

Först med en ballet af 4 dalekarlar, sedan med ett Nachspel

af en Bonde-Pickelhäring och 2 befalda diäknar.
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WÄRLDSLIGE WISOR.

HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?

Jag will för Sorg et Lustigt Hierta wälia;

Hwad hielper om Jag dagligen skulle gråta?

Gråt kan mig intet mehr än Löije båta.

Är Jag eij af hög Ätt ok ädelt Stånde,

Min Faer war ingen Skälm, fast han war Bonde;

Then Dygden adlar Han är rättlig Adel

Fast om han rijder än i en Klöf-Sadel.

Haer Jagh eij Godz ell' Guld ok många Pengar,

Fast mig eij föllier et hälft dusin Drängar,

Så kan Jag lell förnögd som andra wara,

Rädz hwarken Tiuf, Eld eller Watn-Fahra.

Haer Jag eij krusat Håår ok röda Kinner,

Et ährligt Hierta man dock hoos mig finner;

Osynligt Törne bähr the skönste Roser,

J Swan-hwit Hull dölgs tit stygste Frantzoser.

Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder,

Bepryder eij min Hatt en brokot Fiäder;

Hur' mången som med Bårg bepryder Baken

Skull', om hwar toge sit igen, gå naken?
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Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar,

En liten Bonde-pilt twå Oxar tämar;

Wijsshet ok Styrckia sällan samman äre,

Man finner stoora Träen som litet bähra

Är af Natur Jag tyst, kan litet tahla,

The Tuppar är' eij bäst som myckit gahla;

Stoor' Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga,

Then myckit tahlar han plä hälfften liuga.

Fast Jungfrur hata mig, thet må the giöra,

Hoo weet hwart Lyckan min mig än kan föhra?

Jag får min lijke wäl när jag först frijar;

Ogräs thet wäxer ju wid Tårp som Byar.

Stånd, Rijkdom, Skönhet, Styrkia, wärldslig Klookheet

Är fåfeng, intet, Glas, Fnas, As ok Tokhet;

Wij warda allesammans, Arm ock Rijke,

Kung, Bond, Dwärg, Rees, stygg, snygg, took, klook,

an'n lijke.

Therföre wil Jag altijd lustig wara

Ock i min Ungdoms-Tijdh eij Glädien spahra,

Sårg kommer tijdlig nog, när Åldren kommer,

Då Jag mot Willian min måst blifwa frommer.

II.

SKulle Jag sörja då wore Jag tokot

Fast än thet ginge mig aldrig så slätt,

Lyckan min kan fulla synas gå krokot,

Wackta på Tijden hon lär full gå rätt;

All Werlden älskar Ju hwad som är brokot,

Mången mått liwa som eij äter skrätt.
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Olyckan wäxlar ju lijka med Lyckan,

Alt hwad Begynsel haer ändas en gång;

Druckin Mann hafwer eij allestädz hickan,

Lust föllier Gråten, Gråt ändas i Sång;

Then som på Sanningan pekar med Stickan

Kan lel lätt falla frå Sanningens Spång.

Himmelens Dagg plär på Träna neerdugga,

Män så snart Jorden haer gi'et them nog Safft

At the kunn' trossa Skyn, hwem kan kullhugga

Samma, när Yxen ens haer inte Skafft?

Mask-stungne kan man med Fingerna gnugga,

Mången troor wunnit hwad Endlycktan tafft.

Dy lät man Lyckan med Olyckan strijda

Jntil Jag seer, Hoo som winner för meij,

Jngen måt Skiuss-Hästen alt för hårt rijda

Tröttar du honom, förtreeter han deij;

Fast om een måste Förföllielse lijda

Modet blier fritt när som Kroppen är eij.

Dy skal mit Blodh ock Modh osörgse wara,

Lasse rädz hwarken haat, Afwund ell Twång,

Jngen tårss giöra mehr än han kan swara,

Rätt måst (tross Orätten) hafwa sin Gång,

Fly mäd flijt hwem som kan slijk Olycks-Snara,

Fängsel giör Längsel när Lyckan är wrång.

Tänk min Wänn at Man fördenskull måt' liwa

Lustig, fast om thet är mot ens Behag,

Lyckan hon wandlar sig, kan sällan bliwa,

Hwadan hon kom i gåhr, går hon i Dag;

Dy haer Jag hoppet J lär een gång skriwa

A t J olycklig är lustig som Jag.

15. — Nationallitteratur. 2. 23

1



Lars Johansson

III.

J Männ af höga Sinnen

Som skämmes at drikka, minnen

At drikken gier största Lust;

Förachten then hiernlösa Hopen
Som lefwer i Sårg ock Pust,

Ock sök som Jagh Frögd uti Stopen.

Fast om J Pengar gömmen,

Wij kasta them eij i Strömmen,

Wij hålla them i wår Krop.

Alt Mynt giörs ju till at förtära?

Dy hempten ett fullt Stoop op

Så längi mig Beenen kunn bära.

Lät then som siuk sigh qwällia,

Wij wele then Dricken wällia

Som hafwer then bästa Smaak:

Jagh älskar mäst dubblade drickar

Hwar Glädie står op i taak,

Till thess Jagh bå hickar ock nickar.

Tross them som thet förtryta,

Fritt lät them migh thet förwijta

At Jagh är med dricken dull,

Jag låter ju gilliare gillia,

När Jagh hafwer fylt mig full

Kan Jagh migh från Sorgen bäst skillia.

Dy drick hwar Stund ock Timma,

Långt bättr' är i wijn att simma

Än lijda heet Kärleeks Brand,
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Släck uth een slijk Skärs-Eld med Kannan

Ock mäd ett Glaass i hwar Hand
Till thess man blier heeter om Pannan.

Blier Jagh af dricka döder,

Så beer Jagh alla drickz-Bröder

Att the min afdödde Krop

När under ett Wijnfaat uthsträkka

Om törsten migh wäkker op

At Jagh strax thensamma må släkka.

IV.

KOm kiäre Broder kom,

Ok lät oss denne Dagh

Dricka friskt i detta Lagh,

Uthi Lust ok Behagh

Drifwa bårt Hierte-Gnagh,

Sa, lät Glasen gå rundom:

Hwadh hielper at man daglig låter, gråter;

Bårt Pust, kom Lust, medh Must

Af Öhl ok Wijn, et Swijn

Som är i Dagh i Lagh medh oss ogijn.

Hwem gier en större Kup?
Dreng fort, fort skölj' et Glaass

Poike, snart ell du får Baass,

Bödlen må wara Maass:

Kom nu, nu will wij tåas

Jntil alt är drukkit up.

Then som för Glaass, Stoop, Kannor, Bolkar skolkar,

Han må fritt gå, ok trå

Han som med Then blijr Wän,
Lät sij at J som Jagh i Lagh är Män.
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Hwij sitter du så tyst,

Lijk som du hadd' eij Måhl?

Drick hin lilla Flikkans Skåhl

Som boor i nästan Gåhl,

Siungom medh lustigt Skråhl

Seen, han glaset hafwer kyst:

Sa! Sa! så mått man Glasen lutha, ruhta;

Weet huth, drick uth, din Truth

Uppå min Edh tåhl wedh,

Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh.

Wärdh gifwen hijt Tobak,

Hwi stå J som et Lam,

Weet J hwarken Huth ell\ Skam?
Gån ok gren Pijpor fram;

Hwilom oss från wårt glam

Så får Ölet bättre Smak
När wij först twå, tree pipor röka, smöka;

Rätt så tänd på lät gå

Medh bäste Maak, stoor Saak

Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak.

Hwip! thet är fullt, guttåhr!

Hwem swarar trij på ra?

Will här ingen säya Ja?

Tack min Broer deth war bra!

Rundadinellula!

Alt är uthe till een tåhr

See Naglen, så mått hwar til prikka drikka,

Skenk i för Trij, hwar sij

Att rätt blier giort, war fort

Bårt Speel, Krakeel, bårt Terning, Bräd ok Kort.
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Sij kiäre sij sij sij

Hur liufligt Wijnet leer,

Hur deth spriter op ok neer,

Drick, drick meij till Jag beer

5. 6. 7. eller fleer,

Men Jag stå kan står jag bij

Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar

Rees op din Krop, säij top

Stöt Glas ok Stoop i hoop,

Kom kom drick om, den bortgår är een gloop.

Du dricker som een Drängh,

Ok then eij swara kan

Som een ährlig swänsker Man,

Uthan är Jungfru gran,

Skrifw' (och gifw' till een an)

öhl min Herre! gå i Säng;

Ty wij will' ingen, som will buga, truga.

Drick rätt, blif mätt, wårt sätt

Är såleds fatt ok satt

At han, som kan eij dricka, biud' godh Natt.

XV.

Iris aldrabäste Wänn
Ach ! när sijr Jag dig igän,

Ock fåhr mäd dig Tala?

När uprinner dok then Dagh

At min Siäl ok andra Jagh,

Du, migh skalt hugswala.
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Aldrig gifwer någon Ting

Större Qwal och Hierte styng

Än En Wänn som såther,

Dödligt är ju Såre wist

När man halfwa Hierta mist

Ock mäd Wän'n förlåter.

Mins när Jag sidst från dig drog

At Jagh gråt-ögd afsked tog,

Ock slijk sårg än lijder,

Sårg se ti min störste Lust,

Lijkwähl gläder i min Pust

At Jagh för digh qwider.

När sigh Solen till sit Lopp

Reser utur Hafwet op

Reser och min Jämmer,

Som mehr stadig än hon står,

Dy min Sårg eij nedergår

När sig Solen gömer.

När seen Natten öfwerhölgt

Målne kappan, Månen fölgdt

Utaf Stiernor, skijner,

Qwellier Morpheus drömmar migh

At Jagh, fåfängh-glad ! sijr digh

Som mäd Sorgen tijner.

J alt hwad Jag sijr och höör,

Uti alt hwad som Jag giör

Är Olust i Löije,

At Jag wämjes hwar Jag är

Ok du intet mäd äst när,

Som mit eenda Nöije.
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Mången Skönheet finnes här

Som mäd Skiäl dyrckwärdig är,

Lell mig ingen kräncker;

Dy Ja§> Ujk Sool-bloman Sigh

Effter Soolen wänder, migh

Til digh min Sol länker.

Segelsteen och Jernet haer

Wexel-Kiärlek som them draer

At the samnas giärna,

Så draer du ock Hierta mit

At det rättas effter dit,

Min Magnet ock Stierna!

Hwij fördenskuld klagar Jag

öfwer Himmelens Behag

Thet man billigst lijder;

Ty hwad ingen ändra kan

Måst Een lijda lijk een Man
Som, hwad wärst, bäst tyder.

Trooheet then Jag en gång swor

Skall män Lijf i Bröste boor

Ey från mig förswinna;

Dy slut mig uti din Siähl

Som, mit hierta ! dig, lijk Trähl

Dyrckar, min Gudinna!

XVII.

HWad begär du Hierta lilla?

Wisor? Wisor giör hwar Man,

Men iagh will din Längtan stilla

Om thet möiligt ok jag kan,
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Jagh will digh een sådan gifwa

Som Jag haer ok kan förmå,

Ja så sant som Jagh will lifwa

Mit skall alt till din tienst stå.

Men om du migh eij will höra

Ok begiär lijkwäl een Sång,

Will iagh digh till Wilies göra

Gifwa digh en lagom lång,

Hand ok Fötter skall then hafwa

Som iagh åt digh giöra will,

Skall så wäll som andra trafwa,

Ok skall wara mönstergill.

Men du måste kunna tiga

At Jag åt digh något giort,

Säg för ingen annan Piga

Ty thet blifwer snarlig sport,

Magga lilla må thet weeta,

Hon går eij dermedh i Skall,

Wil dig någon an' uthleeta

Säg du Tok drag ....







BRÖLLOPS-SKRIFTER.

KIÄRLEKS-UHR OCH PRÖWOSTEN; ÖFWER CAPITAINEN
BOERJE GRUND, OCH JUNGFRU ELISABETH SVEDMARK.

Nu börjar tiden på hwar til sin giärning mana,

Och wil en öpen wäg för alla sysslor bana;

Ty wintren fick rätt nu sitt wåta afskiedzpass,

Och alt sitt hindertyg thet tog han på sitt lass.

Nu är en ruste-tid; ty Mars begynner swärma,

Och wil med sitt rumor wist effter åskian härma;

Han rännar hit och dit, han både läs och swär,

Han ropar; Bussar vpp, vpp bussar til gewär.

Han sprutar eld och blixt, och rök ! af all förmåga,

At werlden står ther af nu snart i liusan låga,

Then lågan släkz ei vt med någon wattuflod,

Men (huy! jag rys ther wid) af bara menskio-blod.

Nu är en hielpe-tid, tå wi hwar annan hiälpa

Med bön, med godz, med lif mot them oss wilja stielpa;

Ty må man säkert tro, at GUD oss hielpa wil,

Och hielpe sehn SancV Nils then honom liter til.
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Nu är en frögde-tid, nu börjar fiskar spritta,

Nu börjar gräset fram vhr dystra dwalan titta,

Ehwart vt örat hör, ehwart vt ögat ser,

All ting i glädie mys och ganska liufligt ler.

Nu är en sånge-tid; nu höras foglar qwittra,

Nu tirlar lärkian opp, nu hörs Steglitzens zittra,

Then klara Nachtigal är bäst wid fluten wan,

Rördrummen swarar på grofwa Dulcian.

Och har man någon lust til Instrument som skärra,

Så kan en lustig Broms på Bas-Violen snärra;

A t lulla sig til sömns af Bi\-Musiquen söt,

Tar Bonden för Confect, vppå sin middags gröt.

Nu är en Giästebods tid; thet wil sig gienast röija;

Ty gamla Mor klädt på sin gröna Helgdagz tröija,

Hon bäddar Brud-Säng åt sina Barn på slös;

Ty hela kullen går på friar-staten lös.

Nu är en kiärleks tid, då diur och foglar gilla,

Och biu hwar annan til en såt och kiärlek wilja

;

The föra fram så nätt sitt älskogs fulla språk,

Om jag them härma will, så kommer jag i bråk.

Jag kan mig ey förstå på Orrens Släpper Tyska,

Gud wet, hwad trasten wil, jag tror han talar Ryska

;

Likwäl så ser man, mor hon nalkas tätt til far,

Så är wäl talet mörkt, men meningen är klar.

Nu är en kärleks tid, doch må här ingen tänckia,

A t jag kan allom nu fritt lof til gifftas skiänckia;

Jag wet at mången går i otid alt för när,

Ock wet ey ord vthaf förr än han halfgifft är.
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Herr SPARMAN säger wäl, en Fästemö behöfwer

Ha ett och tiugu åhr, och mannen siu theröfwer;

Men sij : Han säger straxt, ett mindre eller mer

Thet är en ting hwar på man ey så noga ser.

När man har bröd i hand, när man har GUD i högen,

Just då, och intet förr, är man til gifftas, mogen.

Så achtas och en sed, som ålderdomen gaf,

At när twå äro sams, så slås then tridie af.

Då kiärlek nu har fådt, then tid han kan behöfwa,

Så plägar han jämwäl them han wil älska, pröfwa;

Här wid har fordom dags som man af sagor ser

The gamla Giöthar hafft ett särdeles maner.

Ty när nå'n Vngkarl kom och wille Jungfru fästa

Hos ärbart, wackert Folck, ther något war til bästa,

Så gofwo the sig först med Karlen wäl i snack,

Sehn när han blef bekant så skullen spela schak.

På thet the måtte rätt få leta vth hans sinne,

Och hwad han eljest wäl, kan skie, tordt hållit inne;

Ty dum- och yppighet, harm, nijt och andre feel,

Ja rik- och fattigdom plä röija sig i spel.

En sådan pröfwosten höltz då för friar'n nödig,

Och höll han ther på prof, så war han sextonlödig.

Men nu i thenna tid är werlden alt för klok,

Och skyler felen med en Pharisäisk dok.

Doch kan oss nu på prof ey mer än fordom brista,

På hwilka likwäl ey behöfs at gienå'n lista.

Jag menar thet är nog at dygden spörs i by,

Och man med ringa konst kan skilja guld frå bly.
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Herr Brudgum J ha fådt thet man Ehr giärna vnnar,

En Wän, som har thet lof af alla frommas munnar,

At hon är rik af wett, af tucht och ärbarhet,

Så at här syns at dygd är kiärlekens Magnet.

Til lycka! Jungfru Brud, som wäl ha öfwerwägat,

At hiertat gifs åt then, som bäst är wärd at ägat;

Hwad kan jag önska mer, än när jag wunnit har

Then mig förnöija kan i alla mina dar?

Så läte himlen nu Ehr lycka stadigt grönskas;

Och bära mera godt, än af min munn kan önskas;

At hon må altid stå som friska lagerblad

Til thess J kunna nå ehr sällhetz högsta Grad.

Gå th a.

NÄr tu ä blifna ett, så bli snart tre af tu

När fyra komma bort bli tre igen af siu.

Men hwilket är nu mäst? the siu the ä wäl flera.

Doch nekar ingen at the tre ju äro mera.

Säg hwad thet är för tre som bli uthaf the tu?

Säg hwad thet är för tre som bli uthaf the siu?

S w a r.

När Jungfru blifwer Fru så blifwa tre af siu

När Jungfru blifwer Mor, så blifwa tre af tu.
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EN NY WISA PÅ EN GAMMAL TON,

Då Twänne förnäma Personer af gammal Adel, Lieutenanten

Wälborne Herr Carl Magnus Drake, med then Wälborne

Jungfru, ]gfr. Gunilla Montgommeri, Jnläto sig i then gamla

stadgan som i Paradiset begyntes ; Hwar til then gamle gifwe

them sin wälsignelse;

i.

När siuttonhundra elfwa

År i sitt halfwa lopp;

Och werlden börjar skiälfwa

För CARL som waknat opp;

Then Ryssar fyr ti' tusend,

Bewist til öfwerflöd

At then för them släkt Husen,

Måst inte warit död.

2.

När Swer'ge är wälsignat

Med ymnig wäxt och korn,

Thess owän ligger dignat,

Och luchtar på brändt horn

När segren wägen banar

Till frid och landsens flor

När pest och siukdom stanar

Och gräs på grafwen gror.

3.

Si då är godt at lefwa

Då rinner i wår håg

Hwad Adam tänckt' om Eva

Då först han henne såg.
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Han wiste wäl besinna,

Thet vtgick på ett par,

At hon war skapt til qwinna

Och han war skapt til kar.

4.

Man märke wäl på orden,

När man i Biblen läs,

Han tog mot torna jorden

Och lemna folck som gräs.

Hwi skull' man oss då skylla,

At wi ha konsten glömt?

Skall kiärlek icke fylla

Hwad fiendskapen tömt.

5.

Nog har här deltz vt slängar

J dessa el'fwa åhr

Deraf mång tappra drängar

Ha fådt sit bane-sår

Lät delas nu vt kyssar

Och annat liufligt mer

Så botas hwad the Ryssar

J slächtren rifwit ner.

6.

Til bara ris och plaggor

Har Gud ey skapt all skog;

Lät somt och blifwa waggor

Här fins ju timmer nog.

Alt lin blir ey til slöijor

Och swepning hoppas wi,

Somt lär wäl barne-blöijor

Och Brudgums skiorter bli.
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7.

Then werlden giärna fägnar

Med nytt förskått och folck

På hela werldens wägnar

Jag tackar såsom tålk.

Tack skall Herr Drake hafwa

Som tänker på wår brist

At Swer'ge wid Pultava

En hop med Adel mist.

8.

Hans hierta obedårat

Bör sig och tacka sielfft

Som vtsökt och vtkorat

Then til sin kiära hälfft,

Hwars dygd och liufwa wäsen

Liksom en Panacé.

En dronning ibland gräsen

Kan lif och hälsa gie.

9.

Alt krigsbeswär och möda
All olust sorg och harm

Han glömma lär och döda

På Brudens skiöna arm,

Hwad Franckrik och Holländer

Ha lemnat obetalt,

Emillan hennes händer

Han them quitterar alt.

10.

Til Spanien for han hädan

Dijt måste och hans fru
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Med ett lif slapp han dädan

Hon slipper wäl med tu.

Hwad hielper sig förställa,

Alt går ju vt ther på.

Gud gie när thet skal giälla

At resan wäl må gå.

11.

At när hwad Prästen spådde

Blef sand siuhundra tolf;

At Swänska barnen trådde

Wår frögdedantz på gålf;

At då the ädla makar

Med fägnad måtte se

Par wackra friska drakar

Åt them i waggan le.

12.

Nu lefwe fostorps Herre

Nu lycklig med sin fru!

Gud gie them inte wärre

Än jag them önskar nu,

Så sku the bli så lika

J ähra och Respect

Så gamla och så rika

Som någon i sin slächt.

Ådditament til en precieuse.

13.

TJtt magesiuka öra

Måst aldrig sittia jämt

Som wämjar wid at höra,

På ett förnufftigt skiämt.
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Will bonden och (till påcker)

Nu med bli delicat?

Gien gröt och ey ärtskåcker,

Så wet han thet är mat.

Til samma Bröllop.

Jnställer sig och Hr. L. L. sålunda.

1.

TJI rim jag pennan hwäste

När sig Herr DRAKE fäste

Med sin förnäma brud;

Sen när man för them lyste,

Jag åter hiärnan kryste

Till rim och fägneliud.

2.

Ty kan jag inte tiga

När the sig låta wiga,

Jag måste än en gång

Vers ådran lite prässa

På ott' sång och högmässa

Måst följa afftonsång

3.

Men huru lyder Texten?

Jo thet som stådt i wäxten,

Thet är nu mågnat rätt

Nu får man smaka fruchten,

Ty vtaf syn och luchten,

Kan man ey blifwa mätt.
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4.

J skynden Ehr med Pällen,

Här lider fast til qwällen,

Spänn hop thet ädla par,

Först sku the samman sofwa,

oen WaiiK.ar morgongcirwci

.

Ther med är saken klar.

5.

Men wi, som the ha budit

På bakt, och steckt och sudit,

Och mer the åth oss giömt;

Om wi man dricka, äta,

\J\j\\ uiioiviiiiigdi luigiala,

Ha wi wårt ärn'de glömt:

6.

Si medan man är nykter,

Wår andacht oförryckter

Och hufwu står oss rätt,

Wi önsk' af then som håret,

Thet ädla såta paret

Alt godt, på följand' sätt:

7.

HWad Gud och them behagar;

God morgon alla dagar,

God middag och god qwäll,

Fruchtsamma goda nätter;

På thetta lif ett bätter

Och ewigt fara wäll!

m * *
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Ur RIMDANTZ I FAST-LAGEN.

HWem har i bruk wara siuk, och i Vers doch fälas och älas?

Giör icke jag hwar dag Grift-skrift, Gift-skrifter ogifter?

Rimar och hostar iblan hwar om ann' icke tungan å lungan?

Hiertskått å hiernbrått ihop: twå ofredsamma ledsamma

syslor.

Bli då min död och dagliga bröd, slika persar å versar?

Dantza går an, iblann; men städze må snart giöra ledse;

Och lika smak, samma sak är rima hwar ewiga tima.

Alt för trådt giör omöijeli godt. Förmågan, åhågan,

Kraft och saft tynes af, går i qwaf, förslöses vtöses.

Många the le, giöra spe, tå the se mig smida så tida

Och gifwa fram mitt menlösa kram vppå Trycke så mycke.

Mång'n eij wil, wärre namn wara til än at heta Poéta,

Och hwar en vers tilskiärs menar han hiern-skalen ä galen;

Ja tör wäl ock med påck bara derför hög ära begiära

At han vti Poesi är ohågse så wäl som odågse.

Rimare plä, ho the ä, blifwa stackare, Prackare, mästdels:

Så säger en. Än sen? Jo en annan knårrar å mårrar

Wrider å rider, at han med tadla må kunna sig adla;

Men båd' å bref å then som skref sättia Prickar och klickar.

En vppå pamp och damp, och en ann vppå gamman å samman
Dundrar å swär, at thet är then obrukligste siukligste

Swenska.

Nu får wäl ock, innan tolf, en kolf åter höra mitt öra

:

Si, Rimen hans gå på dantz, se nu swärmar och härmar han

Stiernhielm,

Ja, kiära Kar', ett olika par, min sann, tu och han är:

Han war Poet, men du är en Get, och stäker och bräker:

Tåcke behag, lär jag, ha i dag, hos många the wrånga.
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Ty the gemena Humeurs, ge gemenli gemena Douceurer:

Pack, för tack, gier lyte och lack, plä wi säija på Swenska.

Ty wille jag, gie rima god dag, slå pennan i rännan,

Platt låta bli alt versmakeri, och frälsa min hälsa.

Men hwem får sitt slut föra vt? hwem känner ei wänner?

En kommer här, en ther : jag tror : kära Bror, du är yrsker,

Skiäms inte tu, neka nu förwanta, galanta bekanta

Ett näfwe-tak? Stor sak! war tapper här har tu ju papper,

Penna och bläck, war kiäck, grip vti, war ei enwetten, håll i,

Skrif och drif hwad tu wil, tig still, lät smäda och häda

Hwem lik en hund bär afwunden i grunden, och harmen i

barmen

:

Then som wil biuda til, alla munnar stoppa å proppa

Måst' hafwa wist mycket miöl, wijn och öhl, många stoppar å

proppar

:

Lit på tu har, kiära Kar, ordryttare marga och arga,

Gynnare doch förmer, ganskie fler: lät klandra the andra:

Thesse sku sidst likwäl the belackare stackare kalla.

NU då wäl an, tu min hand; fast skrifwa tu tänckt låta blifwa,

Fast jag har os för ros, fast ofta Profiten ä liten,

Sysslan ä tung, och hälsan ä tunn, och all åtalan osunn,

Lusten ä liumm, och hiernan ä dumm vtaf matthet å trötthet

:

Skal tu doch ej säja neij, skrif man thenna gången om
BÄNGEN.

Wiltu ha ja, när tu skal åsta, bör ju tu jaka sielf nu.

Må giöra då; Se då här, hwar hon är, then åstundande

Skriften.

# * *
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EN BROR TRÖSTAR SIN SYSTER ÖFWER HENNES
LILLA SONS DÖD, JN FEBR. 1707. PÄ

FÖLLIANDE SÄTT.

Högt: de K. Syster.

JAg fick ett gammalt Bref från Swer'ges nedre Länder

Som obeswarat är mig eij til ringa skam

Jag klagar at thet kom försent i mina Händer

Men thet som ther i stod kom alt förbittid' fram.

Mig tycker at jag ser min Systers Hierta blöda

At hon en ädel Frucht som från thess Hierta kom
Förlorat har; mig tyks hon sörgt sin ögon röda

At hennes ögnelust så hastigt kommit om.

Thet giör mig ock så ondt at thet i Hiertat swider

Och tycker thenna sorg i bloden har sin grund.

Men lystna bloden tijdt mot Christna boden strider

Och tå är blodens drifft eij altijd siälen sund.

Wi will' om Systers Son med döden gå till rätta

Ta bion till Advocat mot thenna wederpart

Så få wi se at wi på slutet inte wetta

Om han blef död för sent ell' om han dog för snart.

Han dödde alt för snart! hwad had han mer än andra

Thess wederlijkar här i werlden illa giort

At han för alla them, så hastigt skulle wandra

Wist ha här dödens glas måst rinna alt förfort.
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Han dödde alt försnart, hwad had han mera syndat

Än hedningarnas Barn, åth them långt lijf blir delt?

Them Låts han inte se med thenne Har han skyndat:

Wist har hans båga här om målet skutit felt.

Han dödde alt för snart, hwi har then giästen trumpna

Förstört then kropp som war af GUD så deylig skapt?

Ther doch så månge fins af döfwa, blinda, krumpna

:

Här måste döden och Pilatus gifwa tapt.

Han dödde alt för snart, then lilla ungen söta,

Han hade ingen nöd, han hade Mohr och Fahr

Här går mång fattigt barn som ingen wårdar skiöta:

Hwi tar han icke them? Här står han utan swar.

Men som han ändtlig måst hel späd bli hädan hämptat

Hwi har då döden godt 6. Åhr och sichtat peent?

Hwarr för' har han med oss så länge gådt och skiämptat,

Så länge måttat till och skutit doch så seent?

Han dödde alt försnart, hwi dog han eij på födzlen

Så snart han i förbund med GUD vptagen war?

Nu har man ingen ting för all then myckna skiötzlen

Then sorg man natt och dag för honom burit har.

Han dödde alt förseent. Hwi qwafnan eij i lindan

När som hans Andedrächt war mera kort och täpt?

Tå had ock döden eij behöfft på sängen bindan,

Wi hade honom ock then tijden hellre släpt.

Han dödde alt förseent. Skull' döden ändtlig fiäsa,

Hwi tog han barnet eij, förr'n thet kom till the Åhr

At thet lärdt kiänna GUD, GUDS namn åkalla, läsa?

Nu wisar dö'n en slätt Respect för Fader wår.

254



En Bror tröstar sin Syster

Han dödde alt för seent. Had' han fådt hädan flytta

Förrän ther lyste wett, förr'n hopp och ämne war

At han skull framdels bli GUDS folck till tienst och nytta

Så had' han mindre sorg och saaknad lemnat qwar.

Si huru bloden sielf kan mot sin talan strida

Han wet eij hwad han wil. Men dödens sak är god

Han har båd' sundt förnuft och skriften på sin sida

Så att för hans bewis måst tystna kiöt och blod.

Han dog i råttan tijd. Han dog i späda åhren

Thet ha ock hedna män för Sällheet skattat wist,

Och sagt at the som dö i sielfwa barndoms wåren

Måst ha en nådig GUD förutan någon twist.

Han dog i råttan tijd, the som med Barne namnen

Få dö, the dö then tijd då himlen hör them till.

Säll är then som så ren får falla GUD i famnen;

Jag fick ey dö ett Barn, men såsom Barn jag will.

Han dog i råttan tijd. J then menlösa ti jden

Förr än nån samwets-synd besmitta fick hans Siäl

Förr än som Satan fick med GUD förstöra frijden

Som vti dopet slötz. Ach! han är mer än wäl.

Han dog i råttan tijd. När stunden war förhanden

At GUD i Nåder täckts förlåssan af all nöd

Han är osäijelig glad han slapp the swåra banden

Men Syster klagar doch : Min Son är Ujkwäl död.

Ehr Son är Ujkwäl död! Sörg sörg då mäst ehr lyster

Men mins hwad David giordt. När ett hans Barn war siuckt

:

Då gråter, fastar han och händren wrijder, kryster.

Men strax thet dödt har han Commoditeten bruckt

:
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£/ir Son är lijkwäl död. Hwad sehn? lätt sorgen lättas

Här slogs eij, Gudi lof nån Abel död af Cain

Så kan ock aldrig thet med eder Sorg uträttas

Att här skull wara död en Enkios Son af Nain.

Ehr Son är lijkwäl död. Hur då? lät Sorgen kallna

Kom Jonce Kurbiss' håg, så gier wäl gråten tapt:

Han såg med hiertans harm Kurbitzens blad förfallna

Men han fick låta wäl ty han then inte skapt.

Ehr Son är lijkwäl död. Stor sak; lät Sorgen fara

GUD är ju souverain. War nögd ty han så böd.

Mot honom är ey godt at mycket pruta, swara;

Så mycket mindre som ehr Son är inte död.

Ehr Son är inte död. Lät Syster ehr hugswala

Han sofwer snarar' sött, och hwijlar i godt hopp.

Ty således har GUDz ord och skriften lärdt oss tala

För GUD är ingen konst at wäckian härlig opp.

Ehr Son är inte död. Ty Siälen for till Himla

Hon war then rätta hamn. Thet sämste blef man qwart,

Men at thet i sin graf måst utaf matkar wimla

Thet fräter syndens rot, och ståfftet luttras klart.

Ehr Son är inte död! J dö'n först börj' han lefwa

Då for han till sitt hem förbi mångt swalg och giöl

Som ännu hoter oss som än på hafwet swäfwa

Drick då för Mullens Graf-Personens hem kom-öhl.

Ehr Son är Me död! Ty wunni mehr än tappa

Är thet när fången har sin swåra boijer mist

Och innan hundra åhr få J hwarannan klappa

Då wisarn jag sad' sant och tackar Mor för sidst.
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Kan J eij glömman än så will jag sachta wiska

Åth Syster och thess man hwad iag i natt har drömt

J ären begge Twå til Edra Lemmar friska

Gå bort och giör en an', så har J sorgen glömt.

EN BERÖMWÄRD WÄRDINNA I WERLDEN, FÖRE-

STÄLD I EN BEGRAFNJNGS-SKRJFT ÖFWER THEN
ÄDLA OCH DYGDERIJKA MATRONAN, HUSTR.

SARA VON ALLSTEDT, FRAMLEDNE KONGL.
MAY :TZ HOF-KIÄLLARMÄSTARES, SAHL. HERR

HANS HENRICH SCHMEERS, EFTERLÄTNE ÄNKIA,

SOM THEN 26. FEBRUARII, ANNO 1713. PÅ SIT 69DE ÅLDERS ÅHR
I EN SALIG STUND HÄR I STOCKHOLM AFSOMNADE, OCH MED

TILBÖRLIG HEDER I ST. MARLE MAGDALENA KYRCKIA
THEN 3. MARTII BEGROFS J SAMMA ÅHR OCH STAD.

FAst jag på Vers så mycket nödgas skrifwa,

Man dock theraf ey giöre strax ett slut;

At rima skal mitt enda Handwärck blifwa

:

Än hängd' jag ey Rimsmidar-Schildten vt.

Men när min Hand sig til then Sysslan länar,

Thet endest då för thenna orsak skier;

At Saken sielf ell' Folcket thet förtienar

EU' och at man mig twingar eller ber.

Förr wil jag dö och se mitt Hierta blöda,

Än låckad, legd ell' sielfmant gå åsta

Och gie beröm åt lefwande och döda,

Som ingen ting berömwärdt sielfwe ha.
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Ett dichtat Lof, en konstig Lögn at smida,

Bewar mig' GUDH! fast jag fick Gull som Gräs;

Hos mig som skref thet efter åt skull' swida,

Och mediertid förarga then som läs.

Men när man har thet allmänna omdömet;

At ens Beröm ey smakar vtaf ärg

:

När Dygden sielf är grunden til berömmet

:

När thet ey är en sminck och falsker färg;

När för sig sielf en döder vtur grifften

Med lefnad sin frimodigt tala kan;

Och inte mer man finner vti skrifften

Än man förut i sielfwa wärket fan

:

Tå är thet godt at skrifwa och berömma;

Thet är en lust, ja mer, thet är en plicht;

Man räds tå ey hwad afwunden lär dömma,

När orden af gierningarna få wicht.

Så är thet nu; ty mäste delen weta

Hwad mull thet är som nu på båren står;

Och at man ey behöfwer länge leta

Förr'n ämne nog man til thes loford får.

Här ligger död en Exemplarisk Qwinna:

Men hur förnäm måntro hon warit har?

Jo, förnäm nog: En Kiällar Mästerinna

Som i sitt stånd förnämst i riket war.

Ja, säger man, thet ther war wäl en ära:

Men lät oss se hur med Exemplet blir

:

Hwadt godt kan en wäl vppå Kiällarn lära,

Ther man ju blott en daglig drickning sir?
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Rätt så, stor tack! tack på then dödas wägnar

För godt förstånd på Kiällar-Mästerj,

Hwem thetta folck ey annat lof tilägnar

Än tappa in, skrifw' opp och slå vti.

Tro fritt, thet war wår Gummas minsta giärning

Then sällan hon ell' nästan aldrig giordt:

At ta fram Win samt Brädspel, Kort och Tärning,

Thet gick wäl alt förutan Henne fort.

Thes håg war mer til then Win-Kiällarn bögder

Som man berömd i höga wisan ser;

Ther Bruden blir af Brudgummen förnögder

Och öfwerskygd med kiärlekens baner.

Hon sökte först at wisa sig vprichtig

Emot sin GUD; Enfaldig i sin troo;

J kiärlek fast; i lefwerne försichtig,

Och altid rädd och öm om Siälens roo.

Sen mot sin Man, at älskan och behagan,

Och med förnufft mot honom wara from;

At rådan klokt, med stillhet at vndragan,

Och skiötan wäl vppå hans ålderdom.

Hon önskt' altjämt, at lefwa honom öfwer,

Och tå först dö när kiära Gubben dödt;

På thet, sad' Hon, at när han mäst behöfwer,

Han med beskied tå måtte blifwa skiött.

Hon fick sin Bön: GUD lät thet ock så hända,

At för halfft åhr såg Hon hans dagars slut;

Och näplig har et annat halfft sin ända

Förr än man ser at änkian och sörgt vt.
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Barn har Hon så födt vpp med tucht och ähra,

At lefwands Hon haft lust och heder af;

Af Modrens Dygd the än en stämpel bära

Som Henne död ock hedrar i thes graf.

Hon har så wäl med sina Giäster farit,

Med sådan art, beskiedlighet och flit;

At then som man hos Schmeerens en gång warit,

Han längtad' ock snart andra gången dijt.

Thet myntet som låg än så diupt i skrinet,

Lik en Magnet förgylla Tunnan drog;

Wärdinnans wett war såcker vppå winet

Som i sig sielft doch war vprichtigt nog.

Doch led Hon eij at se the vnga drängar

Med öfwerflöd och til en syndig roo,

Slösachtigt wis förspilla win och pengar :

Förr lät Hon slå om Husa da'n tapp to.

Hon har thet pris, at högsta Stånds Personer

Med mycken nåd om Hennes snällhet dömt,

Tå i thes Hus på stora Collationer

The Hennes kost ha smakat och berömt.

Beröm war Hon för thet och alt thet andra

Som fordras til et Hushålds Regiment:

Och hwem therpå thet ringsta skulle klandra,

Skull' döma then som han eij rätt har kiänt.

Med kiärlek har hon städz bemött sin nästa:

Giordt mångom godt, men ingom något ondt;

Fördragit alt; tydt felen til thet bästa

Och mindre sin än andras swaghet skönt.
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Hwad hielp och tröst hon fattigom bewisat,

Har jag wäl hört och många andra sport:

Men thet skal bli på Domedag beprisat,

Af bättre Man och på en högre ort.

Säg, ho Tu äst, hwad kan man mera finna,

Hwad fattas än hos thenna Qwinsperson?

Hwad kan man mer wäl äska af en Qwinna

Af lika Stånd och lika Pund som hon?

Åh! säger tu, om wi man söka wela,

Wäl slika fler så goda finnas må

:

Thet gier jag med; doch lär jag näpplig fela,

Om ock therhos jag gissar, the bli få.

Jag är nu mer sanfärdig och än wältalig.

Beslutet blir: Hon war' mot siutti' åhr:

Och må man then med rätta prisa salig,

Som här så wäl och länge lefwa får.

* * *

DEPLAISIR SUR LA MORT DE PLAISIR, ELLER

OLUST ÖFWER LUSTENS HASTIGA AFGÄNG,
DÅ THEN LILLA HUNDEN PLAISIR UPPÅ RORS HERREGÅRD MITT

I HUNDEDAGARNA ANNO 1 705 WARDT AF ETT WAGNSHIUL

YNKELIGEN IHIÄL KROSSAD.

THet kunde någon tro at rötemånens Stierna,

Som efter Hunden nämns, regerar i min hierna,

Då jag om slikt ett Diur at skrifwa, tar mig för;

Och om en döder Hund ett sådant wäsend' gör.

261



Johan Runius

Men håh! Den slikt drar fram, han är ej straxt förryckter,

Skönt skrefwe han en bok ; skönt boken wore tryckter

:

Läs hwad om sämre Ting Kung SaVmon bräckt på ban,

Läs om sanfärdig Lögn then lärda Lucian.

En höglärd har en book om bara Jnte skrifwit;

En har en skön discurs til Skårfwens loford drifwit:

Om nu hans skårfwetahl giordt honom namn af klok,

Må mina Hunde-rim ej göra mig til tok.

Hälst jag ej mitt beröm på fåfängt wis utöser

:

Ty Hunden som är död war nästan makalöser

Till Namn, til Fosterland, till Släckt och Extraction,

Jn Summa: Han war rar til hela sin Person.

Try Rijken, något hwart för honom måst bereda

:

Ty Blod och Härkomst han från England månde leda,

J Swerge, fick han Lif, där har hans Barns-öhl stått,

Och Namnet hafwer han från Franckeriket fått.

Till Hiertat war han Swänsk, bar trohetz Färg i Håren,

War Engelsk i sin Gom, Fransösk til Ben och Låren:

Men ach! Hur ästu fäld som en omogen ros

Du lilla Swenska och du Engelska Frantzos.

Hwi ästu icke frij från andra hundars öde,

Som aldrig wänta lif sen the en gång ä' döde?

Men fast med Siälen din är ingen ting bewändt,

Har dock tin döda mull en Graf-Skrift wäl förtient.

Hör goda wänner här på mitt och andras tycke

Natur'n på thenne hund har giordt sitt Mästerstycke,

Om honom må här wäl then domen wara sagd:

J hela Werlden fins ej någon bättre lagd.
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Ett oförlikligt mod han wist på katte-jagten,

Uti hans gång och språng fantz skönsta trippel-tacten,

Mång' Mästerman i dantz skull' ge mång' god Floren,

At ha en sådan qwick-och wighet i sin ben.

Nu skull jag måla ut det skarpa Wäderkornet;

Men här skär Pennan plumpt (kom fnask i Glas-Bleckhornet

:

Om någon röte-Matk war kommen skinckan när

På tije Tyska mini, så had han ther af wär.

Ty hwar han ock i smak så hiskelig subtiler,

At man med skönsta fisk kund skräman hundra mihlar;

Med Foglar efwen så : Han tänckt' : Jag älskar klifs.

Ho wet om alt är rent som slika ta till lifs?

Men Får-och Hare-stek, thet dågde för hans Maga,

J nödfall kund' han ock wäl oxe-kött fördraga

:

Han war ej så gemen at han ju åt Confect?

Ty nötter och dragée det kund' han äta käckt.

J Ett för Herre-Barn och unga Herrars Bröder

Wår Hund ett Mönster war; Ty ibland pack och slöder

Han trefs ej en minut; Den ej omgås med Folck,

Men wistas ibland skarn, han blir och sielf en solck.

Sij hur' han därför' war i Håfwet så wäl liden,

At så wäl liusan dag, som mörcka nattetiden,

Har han den höga gunst af Fröknar ofta fått,

Hwar wid mång Herre ung med skäl afwundas mått.

Han hade ock en Dygd hwar i han är Exempel

För Tienste-Folck, och står helt wäl i theras Stämpel

Han war sit Herrskap städs så trogen och så huld,

At en så trogen Dräng är icke lönt med Guld.

263



& '5

Johan Runius

Hans Namn war Plaisir, Lust, ther om jag ett will nämna,

At ofta log wi så, at buken måtte remna,

Hälst när han fick en Korp i luften råka see

:

Ty därmed tyckt' han sig ett farligt inpass skee.

Han skällde, mårra', flög, han ref och sparka ståfte,

Lik som han wille strax Perforce ta Pär ur låfte,

Kort sagt: Han het Plaisir, han giord' och derför' skäl,

Med största deplaisir såg wi han böd Farwäl.

MÄRG I BENEN DEN 1 MAIJ 1712.

Första Maij war jag hos Frisken, Tog mig där en sup på fisken

;

Första Maij hos Friskens Maija, Drack mig fuller som en kaija,

Första Maij hos Friskens Anna, Och fick där en galen Panna

;

Första Maij hos Friskens Stina, Och fick bot för Torstens pijna

;

Första Maij hos hans Sophia, Drack så länge Strupen klija

;

Dito hos hans Diederick,

Tog jag mig en styrcke-drick

;

Hos hans Dito lilla Pehr

Märg i Benen fick iag där.

% * *

FRISKENS OCH RUNII RESA TIL DALARÖN, PÅSKE-
AFTON 1712, I ET CAPITEL AF 17 VERSER.

1.

Med Herr Baumans Friska måg

For jag rundt omkring Compassen:

Dock så at jag altid såg

Bergen, och then gröna hwassen,
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Will jag aldrig wara frö;

Om på större siö

Jag til någon Ö
Lifwet wågar;

Ty jag frågar

Efter giftas, mer än dö.

2.

Men wår bekhäst war så lam,

At wij ej förn andra dagen

Efter fyra beten fram,

Hinte, klockan nije slagen

:

Stego wij då af wår häst

Gingo in där näst

Wärden war til gäst;

Men hans qwinna

Wår Wärdinna

Tro frit war ej uteläst.

3.

Fägnad kom oss strax emot,

Hwad hwar det? Jo: Töfwa lite;

Wänlig min och mage-bot

J det skönsta Aquavitce.

Detta war den första skåln

Och en sup på Åhln*

Hwar med Mor i Gåln

Lät oss känna,

Som kund bränna

Och Curera feta koin.

* Wi hade ock ätit åhl om Morgonen förut.
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4.

BränwinsBröd war fint på trån

Mins! Fru Lisa lät oss smaka

J the delicatske rån,

At hon också kunde baka.

Ja en Morgonward så rar,

Som hon åt oss bar,

Plär min Mor och Far

Endast bruka

För the siuka,

Och på stora Högtids dar.*

5

Tidegärden gick nu på

Wi och gingo dit tillijka,

Aldrig nånsin för än då

Hörde jag nån Fisk predika

:

Men jag märcker Torsken kan

Mer än någon an;

Ty tro fritt at han

Talte mustigt,

Siungde lustigt;

Ja han dundra som en Man.

6.

Sen wi hållit Högtidz måhl

Och i Kyrkian blifwit kloka,

Bar thet hem til supa kål,

Och se åt om Mor lärt koka,

Mins, hon kunde detta ock,.

Som den bästa kock

* Winsoppa.
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Hon bad äta; dock

Wille maten

Sielf ur faten

J oss, utan trug och lock

7.

Nu war til ett präcktigt hus

En god grundwal lagd at byggia

Jag skull sagt, ett mäcktigt ruus,

Skull nu wisa hon kund' bryggia,

Och som denne byggnings sak

Stod i stilla mak
Utan gny och brak.

Bäst i gärden

Hem kom wärden

Och halp til at göra tak.

8.

Du skalt weta ho du äst,

At han är en lustig Ture,

Och om du will bli hans gäst

Måst du spela Kuckulure,

Du får inte bli nån sijk,

Eller bruka swik,

öl och win tillik

Han tig gifwer

Tils du blifwer

Brödromen fast mycket lik.*

9.

När man länge Armen Krökt,

Yttra sig the goda tankar,

* Wärdens ordspråk.



Johan Runius

Jag har detta sielf försökt:

Förr än wi tömt ut ett Anckar,

Fick jag det jag efterfor,

Til min ära stor

Af en Inspector,

En barmhertig,

öppenhiertig,

Trogen, kär och såter Bror.

10.

Mig är tiden alt för trång

At beskrifwa hela Påskan,

Andr' och fierd'dags kyrkie-gång

Och hur wi där hörde Åskan.

Hur wi spelte; Hur wi log;

Hur wi for til skog;

Hur wi Noten drog,

Och fick Stickor;

Hur för Flickor,

Örngått wi i famnen tog.

U.

Summa: För en Spel-Camrat,

Fans där Brädspel, Kort och Bricka

;

För en hungrig, fans där mat;

För en torstig, fans där dricka:

Wackra ögon för wår syn;

Dunder uti skyn;

Lust i hela byn!

Utan Pengar

Blöta Sängar

För en sömnig ögnebryn.
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12.

Fyra Dagar war jag där

Wet dock ey hur det sig rimar,

Som mitt tycke likwäl swär

At thet knapt war fyra Timar.

Kom man Stockholm fritt och döm
För ett slätt beröm,

Om man är så öm
At man saknar,

När man waknar,

Kärnan, af en liuflig dröm.

13.

Stockholm måste wara kärt,

Fast jag ingen hustru Bengta

Hade, den mig kunnat lärdt

Efter dess Caresser längta:

Ty till Stockholm trådde jag

Från ett sådant lag,

Där jag med behag

Hos min qwicka

Lilla Flicka,

önskat bli til domedag.

14.

Hwem är den? En skälm som wet

Men jag hoppas hon är ärlig

:

Nog der om, kom du förtret,

Och du återfärd beswärlig!

Hur gick den? Jo, jo, min Bror

När man lyckan tror;
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Bonden flitigt ror,

Hästar tingas;

Föttren twingas

Til at flitigt nöta skor.

15.

Jag for fort på Märren min;

Friskens kutsk den war en hona,

Och som han på kärran sin,

Satt, wiT han sin Handskar skona,

Stack han då den Mannen arm

Händren, at bli warm
Uti Kutskens barm

Uppå skogen;

Jag i Krogen

Stod och wänte, full med harm.

16.

War då wiss, at resan står

Uppå Makalösa fötter:

Stor sak! at du lite går

Thet gör godt, fast tu blir trötter

;

Sen kan du wäl åka få,

Din Camrat också;

Wil det ei förslå;

Fort på Märren,

En på Kiärran,

Sidst bli Knektar begge twå.

17.

Detta war nu så ett tåg,

Uptåg tänckt', jag det skul blifwa,
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Det war och min stora håg

Om altsammans bättre skrifwa:

Likwäl är det nu så händt,

At man detta sändt,

Till ett Monument,

Och en Wisa

Åt Fru Lisa,

Fast hon bättre har förtient.









Ur GUDS WERCK OCH HWILA.

FÖRETAAL TIL HERRAN GUDH THEN ALSMÄCHTIGE
SKAPAREN.

HERre tu mächtige Gudh! Hela werldenes Skapare store!

Om jagh snäller i wett, samt witter i tungone wore,

Skulle tin ewiga macht af migh så wida berömas,

At tina dråpliga werck eij skulle på jordene glömmas!

Ewig och obegripelig är tin warelse rena;

Och tina tanckars diup förstår tin wijshet allena!

Härlighet är tin drägt, och Hus tina dagliga kläder;

När tu nådiger äst, alting sigh frögdar och gläder

:

Tin wälsignelse kring hela werlden strömmar och flyter,

Och tin dyrbare skatt rätt aldrig minskas och tryter;

Tin barmhertighet är hwar morgon ny och besöker

Jorden och hafwet, at alt sigh liufligt ymnar och öker:

Fast wij dagliga få tina gåfwor och illa föröda,

Wil tina nådh likwäl öfwer oss margfallelig flöda.

Ändalös är tin kraft, ty klipporna rämna och buga,

Jorden skångrar och rädz om tu wilt wredliga truga;

Änglarna skyla sin helgd, ja, Helgon falla til fota,

Kongarna tiggia tin nådh när tu wilt wredgas och hota:

Solen swartnar i moln när som titt liungande lyser,

Stiernors glimmande häär af darrande räddhoga ryser

:
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Himmelen häpnar och flyr, ja, himla-stodarna skälfwa,

Skyarna skifta sin hyy, och sigh förblandade hwälfwa,

Helwetit hisnar och alt thet ther bland andarna fängslas,

Gräslige Resår och Troll diupt vnder watnena ängslas.

Ur TREDIE DAGENS SKAPELSE.

Jagh tycker at jagh seer hur gladlynt Noa myste

På munnen, när then dagh igenom skyrna lyste,

Som honom jordens plaan, fast hon war öde, wiste;

Jagh tycker at ock Cham åth sådan glädie gliste.

Thet war een frögd at see en skymt af Ceder-toppar,

Fast ganska skallote, ja, vthan bladh och knoppar;

Een frögd at man fick see then bara markens skorpa,

Ändoch hon låg betäckt medh möglot brädzl och sorpa:

Ther låg thet hela land, men aldels tomt och öde,

Ther fluto många diur, men stinckande och döde;

Ther syntes åkrar nogh, samt badmar, täppor, hagar,

Men sädh war ther eij sedd och sådd i många dagar;

Likwäl war thet een frögd at man såg watnet nidras,

Ja, såg at Gudh vthi sin hämnd begynte idras:

Hur mycket större frögd haar Adam tå fått röna

När han then nya jord såg i sin fägring skiöna;

Såg all ting stå i floor och all som liufste bloma,

Och eij then minste to, eij tufwor wara torna;

Men alt i skiönsta wäxt, ja, alt i mogen gröda,

Thet han beskåda fick och niuta vthan möda.

Som jorden then tijd war så wil jagh henne wisa,

På thet jagh bättre må min Gudh tilbörligt prisa:

Förvndrer eder eij at jagh nu öfwerhöljer

All then förbannelsen som Ewae äple följer,

At jagh alt ogräs nu bort vthu marken rycker,
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Och hwar en törne-tagg som oss i foten sticker

:

Ty sij ! jagh ställer fram Gudz arbet som thet giordes

Förr än som något feel, igenom synden spordes.

Doch mena Lärde män at Gudh eij strax vpfylte

All jord medh mogen frucht, all marek medh säden skylte;

Men at han öfwer alt först ymnog sädh vthströdde,

Medh ett sin almachts ord, som ock then samma frödde,

At hon i rättan tijd och efter handen mogen
Blef färdig til sin skörd, samt tröskning vppå logen.

På thet at Adam så thes bättre måtte röna,

Och medh förvndran see hur' åkrar blefwe gröna,

Af brudden som kom vp, men hwita efter handen,

När säden mognades och wille snart i banden.

Ho kan nogh vndra på, at kornen fästa rötter

Rätt tå the multna bort och trampas vnder fötter,

At af then litsla root vpstiger späda brudden,

Som smånings skiuter vp then hwassa sädes vdden,

Til thes som han får knä och rätt som starcka leder

Ther på han stöder sigh, alt medan han vthbreder

Små bladh, och får then kraft, at han ett ax kan bära,

Som är medh korn vpfylt, hwar af man kan sigh nära.

Ach öpner ögonen! så fån j see ehrt nöije,

See jorden jäger-klädd i gräs-grön-silkes-slöija

;

Medh krantz på hufwudet then Phcebi döttrar fläta

Och Phcebi ögon tidt medh kärleks tårar wäta

;

Hon bär omkring sin hals ett pärleband så prächtigt

At thet eij köpas kan medh något rike mächtigt;

Hon bär ock dagelig örhängen af thet wärde,

At thet som Drottningen Cleopatra förtärde

Eij kommer ther emot; hon kan sitt håår så krusa

Och vthi låckar sno, at huru windar susa

Så hafwa the sitt skick; och när hon wil them pudra,

Må luften öpna sigh och Ambra nederskudra.

Jagh kan eij måla af the silkes-miuka händer,
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Then älskogs warma barm, the fröije-frödde länder,

Och annat hwar medh hon doch ingen kättia drifwer:

Ty Jorden altid een blygfärdig Jungfru blifwer;

Hon kysser fuller oss, men tå wij äre döde;

Hon ammar oss ock vp, men medh een stadig föda.

Seer ! om J kunnen see the skiöna skoor hon drager,

Och huru kostbart hon om sina fötter lagar

:

Ther är eij någon Kung, ehwad han om sigh menar,

Som i sin Krona bär så dyra ädla stenar

Som jorden på en foot: ty thet fast mycket felar

At Fursten i Florentz skal hafwa tredie delar,

Neij ! icke Sultan sielf haar i sin Trässel rika

En enda slik Jouvel, som hennes sko-spän likar.

Beskåder jordens säng och älskogs-bolster blöta,

På hwilka Corydon och Phyllis, när the möta

Hwar annan, hwila sigh, och medh Cupido giöra

Een artig syskon säng, then Faunus eij må röra;

Then samma är beströdd medh tusend skiöna krydder,

Och medh margfalligt slags af bästa blomster prydder;

Narcisser wäxa ther i rätt naturlig färga,

Och liljor wilja eij sin liufsta lucht förberga,

Storax och Benzoin; Moscus och Sandaraca

Kan man i öfwerflöd af hennes förlåt skaka.

Men fast så rijk een brudh är gifwin oss til ächta,

Bör oss doch träla så at mången må försmächta

"Om man wil hafwa brödh; medh suran swett och möda

"Bör en och hwar af oss förwärfwa sigh sin föda.

Ther måste plogh och bijl, harf, wält och hacka brukas,

Samt annan redskap meer, om jorden rätt skal miukas:

Ther tarfwas regn och dagg, ther tarfwas frost och heta,

Ther tarfwas gödsel som skal giöra åkrar feta;

Ja, äntlig tarfwas ock twå trägna-trifna händer

För innan thenna brudh oss någon gåfwo sänder.

Så skrinn och ogiäf är then fagra jorden blifwen,
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Alt sedan som hon wardt vthi wårt wälde gifwen;

Men tå Gudh henne först i werldene beredde,

Och henne spädh och vng för Adams ögon tedde,

Ach huru dägligt, ach! hur' rikt war hon tå smyckad?

Hur' war all hennes drägt bebrämad och bestickad?

Från högsta berge-klint til diupsta däldens skrubba

Fans eij ett enda trä, en enda stielk och stubbe

Then icke war beprydd medh biomor, fruchter, ternor,

Ther af hon war så skiön som himmelen af stiernor:

Ther til halp intet regn, eij heller solens strimor,

Eij någon långlig tijd, eij åhretz många timar,

Neij! medh ett enda ord, ett enda ord! Gudh giorde

All sådan ymnighet som Adam såg och sporde.

Men ach! så rätt kan jagh eij nämnat som jagh skulle,

Medh mindre sinnen af thes krafter blifwa fulle;

O Bacche, haar tu än en remare til bästa

J Heidelberger faat; gif hijt och lät migh fresta

En bragde begare! Tu måste tigh nu wisa,

Ty hwar tu sielf eij äst ther kan man tigh eij prisa:

Här fram tå! lät eij nu tin tapp i tunnan rosta!

Lät rinna, hwad jagh får wil Pallas sielf bekosta;

Gif smaka til ett prof then saft jagh skal beröma,

"Om oförsökta ting kan man eij säkert dömma!
O ädle Drufwe saft! o Drufwors liufste dropar!

O Drufwors skiöna färg! o Drufwors blöta knoppar!

Jagh är! jagh är förnögd af blotta bara luchten!

Hwad må then blifwa tå som nyttiar sielfwa fruchten?

Jagh rosar hällre wijn än jagh thet samma dricker,

Doch skyyr jagh thet eij så at jagh af watnet spricker;

Man seer at åsnan, then ther altid lefwer nychter,

Är eij thes klokare, men blifwer illa trychter.

The späda Drufwor stå wäl spinkotte och ranke,
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Men swettas likwäl vth the pärle-tårar blanke;

The, hwilke när man taar them eij medh Teiitschen Mässen,

Så at man dränker sigh vthi the stora glasen

Men måtteligt, som wij förstå thet på wårt Swenska,

Tå är alt hälsosamt, så Spanskt som ock thet Renska.

Thet wäcker sinnet vp när thet är lagt i dwala,

Thet löser tungans band at hon kan färdigt tala;

Thet öpnar ögonen, och giör them mycket klara,

Så the see tw för ett, och swart ther hwitt mån wara;

Thet färgar kinnarna, och näsan så bemålar,

At man på henne kan see Drufwans purpur-strålar;

Thet wäpnar händerna och giör en karl så hågad

At woret watn och eld så wil han likwäl wågat;

Thet lyfter fötterna at the i luften klifwa,

Och så ståndachtige som runda kloten blifwa.

Doch vthan skämt, godt wijn kan mycket godt vthrätta

Vthi wår swaga kropp, ty thet kan sinnet lätta,

Och luttra hiernans slagg, samt minnets kraft föröka,

Ja, ådror, senor, merg och alla leder sökia;

Vpwärma magan när han börjer blifwa kaller,

Vthtorka wätskan, tå hon swår för kroppen faller.

Men winets största kraft, thes alrabäste nytta

Är thenna, at thet kan Poetens anda flytta

Högt vp från jordens diup til himmel-resta-högder

Ther han i fattigdom tidt giör sigh tusend frögder,

Och skrifwer stora ting om Gudar och Gudinnor,

Omskönt man honom mäst bland wärsta slöder finner:

Ach wijn ! ach Drufwe blodh ! ach Bacchi ädla planta

!

Jagh haar än aldrig hördt Poeter som tigh danta,

Ty tu wilt kraftelig ett höglärdt hufwud styrckia,

När thet ormstunget är, och hielpa til at yrkia

En nästan brödlös konst och Helicon bekläda

Medh werser, så man kan them vnder fötter träda;

Hwad hafwer Baudius, hwad Douzerne vthgutit?
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Hwad är af Opitz, Catz och Taubmans penna flutit?

Hwad hafwer Ariost, hwad haar Buchanan drefwet?

Hwad Barle, Heyns och fös/, som sämligt hafwa skrefwet?

J sanning! Cyrrhce flodh och the Castalske brunnar,

Omskönt the öste vth otalig tusend tunnor,

The doch eij hinte til, om tu eij Ewan store

Som oftast spädde på, och pennan wåter giore;

Men nu må Swäljare, öl-holkar, Bacchi bröder,

Wijn-swampar, Suputs-barn, Glas-kämpar, Cfrces-söder,

Herr Nimmer-nychter medh thes törstige Gesäller,

Drägg-läppar, fuchtigt folck, och hwad the kallas häller

Beskrifwa meer här om, doch kan jagh än eij tiga

:

Men wil nu närmar bort til bättre wijnträ stiga;

Så kallar Christus sigh, och menniskiorna grenar,

Doch then enkannerlig medh samma namnet menar,

Som vthi Döpelsen inympas och förenas

Medh honom, och som the vthi hans blodh ther renas,

Så få the af thes kraft sin tilwäxt, at the trifwas

Och sträfwa, at the eij från honom måge rifwas.

* * * * #

# # # #

* *
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CLXV.

Den Guds-man slööt altså, och så den Tredie qväder,

Då han med seedig Mund den Mellom-tystnan brööt,

Jag, den din Kung förundt beboo dess fäste Städer,

Jag, som så myket Gott utaf hans Nåd åtnööt,

Seer Jag an, hvad Jag fått af Honom, jag mig gläder,

Seer jag an, hvad Jag mist i Honom, alt mit Siööt

En Tåre-kiälla blijr, där Grååt sig samman-sankar

:

Den Vahra aldramäst nu på vår Marknad vankar.

CLXVI.

Men här giörs Tröst behof, besee din Tiortel gröna,

O Nymfa, som ey än vill blidkas af vår Röst,

Sij de Juveler an, hvar med dig velat löna

Din Stora Foster-faar, de Han satt på dit bröst,

Och de där sutto förr, haar han giort mäckta Skiöna.

Men ty hvad Nytt är oss mest fägnar och geer Tröst,

Sij då Caarls-krona, där sig blanka Boordan böcktar,

Sij Strömstad åter här, där Kläde-fållen löcktar!

CLXVII.

At tijga Alt, hvad meer Han till din Prydna lagat,

Att tijga, hvad Försorg han för din Sällheet hafft,

Hur som med starkt Beskärm kring all din Hemvist

Din Dyra Döra-vård, hur han med Manna-krafft

För dine Portar Låås och Stängsle, som ey rågat,

Haar anlagt, medan du gick glättig Klädd i Tafft,

Hur han har fattat in i Silfver Vissmar, Rijga

Och Giötars Ädelsteen skall nu min Vijsa tijga.

18. — Nationallitteratur. 2.
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CLXVIII.

Men hvad iag hört och sett på mine långe Reeser,

Hur din Kungs Namn är kiändt och vördat utom Lans,

Så vida Palmars Frucht och Söte Spanske Kröser

Och Muskot-blommor tätt i hedne skogar fans,

Så långt det Vilda Haaf sin stolta Bölja öser,

Der med skall denna Gång min Sång dig gå til Hands,

Ty hans Låff talas om, där nånsin Segel röres,

Så vijda Tritons Horn kring alle Stränder höres.

CLXIX.

Frå Lands-ort laa jag uth och så min Koosa sökte

Igenom öre sund och Kållen snart förbij,

Där på Faar-Ellar ståå, då Ström och Börd sig ökte,

Så at jag andra Dag fick Norska Näset sij,

Strax ända Söder åt min smorda Stamm sig krökte

Och gick för raadan Vind fort lijk som utför Lij,

Til dess veed Helge-land, som mit i H afvet kanckar,

Min Farkost Segel ströök och lade sig för Ankar.

CLXX.

Ty Vädret vändes om, strax til vårt Bord fram-rullar

Så mången främmad Kiöhl, men mest med frögd-fullt Måål

De Tönnings-boar uth i Jackter och i Giullar

Ankommo i rätt Streek, som deras Segel-nåål

Dem vijste, därest på de blöte Vattu-kullar

De drucko stora CARLS i Svergie Hälssas Skåål,

Och så snart hvar een Drack, een heel Omlaga donar

Kring Neckens breeda Saal och Vijde Vägge-bonar.

CLXXI.

Jag sporde Orsaken, de svara All' i sänder,

Svänsk ästu och veet ey, hvad Godt oss haffver giort
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Din Stora Kung, för den sig buga alle Länder,

Vårt Land och Städer haa Hans Rättvijsa förspoort.

Vij vore här til dags i Andras Våld och Händer,

Men Kung CARL haar dem lärt, hvad de för giöra boort,

Ty just på Samma Dag, som Han har föreskrifvet,

Måst' Holsteen blij igen sin Egen Herre gifvet.

CLXXII.

I Sälle Svänske Männ, som sådan Konung hafva,

Som Öker Lag och Rätt hemm' i sit ege Land,

Som kan, då Rätt ey giörs, och Androm före-stafva

Med upreest Laga-tvång och väll beväpnad Hand
Bå Sätt och Tijda-måål; hans Namn sko vij ingrafva

I Demant-hårdan Steen, den Tijdens slijpta Tand

Med sine skarpe Bett ey nånsin skall förtära,

Ty skiuts och Frögde-skått den Stora CARL till ära.

CLXXIII.

Där med såg Man hos dem så mången Vimpel flyga,

De gingo för tu Siööt till baka åter in;

Men dundrad' annen Gång, att så sin Frögd betyga,

Strax bockta Marssan sig, och Fockan giordes stinn:

Ey länge vara seen, för än de Alle smyga

Oss uhr Ögsynen bort, ty Liusets Prinzessin,

Som den Dag mäckta klaart beträdt sitt bögda Spänge,

Gick just i samma Stund til Thetis blå i Sänge.

CLXXIV.

Som Mårgen-rådnan nu med Purpur läppar myste

Moot andra Dagens Moor, den Älskogs-stiärna skiön

Bleess Nordan åter up, och vij strax Segel hyste

Och lemnade i Led så mången Backe gröön,

Tills oss den höge Pijk uhr låge molnar lyste,

Då vij och lagt på baak den tröga Spanska Siön;
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Men hoo oss kom emoot, fast Alle andre krijga,

För vår Kungs stålta Namn de buga sig och nijga.

CLXXV.

De Sälle Öjar vij nu snart på Ryggen lämna,

I det två Turkar sig emoot oss up i Loof

Fram vijste, lijk som De där satt en uplagd Stämma,

Men Begge vore Jemn-bohl-bräddade af Roof.

Jag märckte väll, hvad De oss och så tänkte ämna,

I ty man Gluggarne för Syck-holen uphof.

Men som de varse blee vår Flaggass Vapn och Värde,

De ströko för Kung CARL och ginge sina Färde.

CLXXVI.

Vij höllo och vår Gång, det Hvijta Nääs och Gröna

De blefvo efter åt, Och inom Vekor fåå,

Ty Seglen stodo full' och trinne som een Böna,

Mon vij den Södra Hamn ved Tafle-bärget nåå,

Där friske Kiällor fins, där Hottentottar Stöna;

Seen lopo vij Nord-ost förbij Helg'andes Åå,

Förbij Melinde Strand, förbij Öön Zokotora

Och lade in til lands ved Ormus i Basora.

CLXXVII.

De Perser här på Öön de ha oss Härligt fägnadt

:

Jag hämtades med stort Med-följe up i Staan;

Strax blef mitt Skepp med Skydd och trygge Vårdar hägnadt,

På hvijtan Häst jag reed med bredt utslagen Maan,

Af een stor Man blef där det Lof-ord mig tillägnadt,

En Perser i Stockholm, en Svänsk i Hispahan,

Dät haar Kung CARL dem giort, de äre bägge Hämma
Och kunna nu full snart förstå hvars annars Stämma.
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CLXXVIII.

Jag gladdes mäckta af den Heder, Gunst och Ära,

Som jag för min Kungs skull i främbde hamner får,

Och satte Koosan fort Malabar ganska nära,

Då och med önskad Fart det gamla Fäles-Spår

Igenom Stråte-sund mit Skep mig monde bära,

Där man två Somrar och två Vintrar har hvart Åår.

Men för Battavia jag Svänske Lösen knalla.

De svara, det var snart, och jag låt Anckar falla.

CLXXIX.

Så snart den Yppersta i Fästningen förnommit

(Som och i India så mången öö och Stad

Regerar), att och Svänskt Vijd-farit Folk var kommit,

Han frögda sig där ved och Mig up til sig bad.

Vällkommin, sade Han, ästu på detta rommit,

Din Ankomst är mig kiär, din Lycka giör mig glad,

Ty Friden, den vij mist, det Världen all begråter,

Kan ingen uthan CARL i Svergie skaffa åter.

CLXXX.

En Hiälte stoor i Råd mån vist din Konung vara,

O Tusend-sälle de, som för hans Tronar stå

!

De, som see, med hvad Nijt han Sina kan försvara,

Som see, hur Världen all af Honom Hiälp och Råå

Begärar: Han kan Krig med Enigheten para,

Som Oss och alle Land så hårdt mon öfver-gåå;

Derföre sko och vij på Java och Malacka

Med evigt Prijs och Roos din Stora Konung tacka.

CLXXXI.

Från Japons hedna öö til desse Krumme vijker,

Frå Goa bort til dem, som på Tarnata boo,
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Så vijda Hållands mackt utbreder sine Rijker,

Där frögdar sig hvart Barn emot den stora Roo,

Som sägs (jag veet, vårt Hopp oss ingalunda svijker)

Skall för bå Jord och Haaf full-snart i Norden groo.

Kung CARL af Gud uthsedd kan detta Värk allena

Bedrijfva, Skaffa Fred och stora Tvister ena.

CLXXXII.

Hvad Nögsamheet dät är i fremde Land uptagas

Heelt Vännligen och Väll och för sins Herres skull

Med Furstar gå til Bords, där Kostbaarheet til-lagas,

Och äta raran Spijs och dricka Vijn uhr Gull,

Det rönte jag och här från Afton, till det Dagas,

Där hvars Mans Tunga var med Prijs och Ähra full.

Jag hörde Fremblingar så Svarte Män som Hvijta

Den Världsens Ändas Kung et härligt Lof til-vijta.

CLXXXIII.

Nu klarnad' åter up; till Siöss jag åter lände,

Och ända Österut bort åth de Västre Land

Jag reglade min Stamm och alle Segel spände

I Topp och gick förbij Roof-öje-Boarss Strand.

Det Frideliga Haaf mig vackert Väär seen sände,

Ty såg jag Sante Päär och snart på vänstra Hand,

Och in om några Daar min trötta Kiöl och lama

Jag hvijlade een Natt i Hamnen ved Panama.

CLXXXIV.

Der fägnades jag och, lijk som jag Freden hade

Fört med mig öfver Siö : de Vilde naakte Männ,

Så snart de sågo, at jag kom, till Siöss sig lade

Och summo mig om Bohl och höllo mig för Vänn

;
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De Spanske, som der boo, till mig och Vännligt sade:

Du reeser Jorden om, du sälla Svänska Svänn,

I alle Hamner du ett vännligt Ankar kastar,

Och ingen är, som dig i vredsamt Sinn' antastar.

CLXXXV.

Det giör din stora Kung, Frids-hiälten uti Norden,

Som och har vijst, hur Han, när tränger, Krijga kan,

Vij vänta, at han Oss och hela vijda Jorden

Skall hugna med sin Hiälp moot örlogs heeta Brann;

En Salugheet är han för alle Landskap vorden, *

Ty kallas han och här Een Gud och Fridsens Mann,

De ärna tala meer, men ty min Vinn var trägen

Och god, böd jag Fahr väll, fick Reese-kost på vägen.

CLXXXVI.

Ty låt jag och full snart mit tröga Ankar vinda,

Mig blefve Peru Strand och Kili Nordan om,

Och mellan Rijsa-hem på snällan Vatu-skrinda

Och Ellars-land Magellans Ericks gata krom

Jag ååkte genom fort och så förbij Olinda

Ett långsamt stycke Väg på Hafvets salta Skom,

Till dess seen äntelig i Nyia-Maij-hamnar

Det Nyia Helsingborg och Vasa mig om famnar.

CLXXXVII.

När nu min Mast, som Blå gohl-kårssa Flyglar förde,

Geck hurtigt Strömmen up och kom dem nära nog,

O Himmel, hvad man där för Glädie-röster hörde,

Den plumpa Minnessinck han skratta och han log

:

Ja alle Svänske Männ een mäckta Träncktan rörde

Att Oss på Landet see : Een, som lät stå sin Plog,

Lopp ned och ropte liudt : I Guds väll-komne Gäster,

Vist haani innom Bord med Ehr Tre våre Präster.



g
Gunno Dalstierna

CLXXXVIII.

En Engelsman vår Vänn haar oss förvist berättat,

Att CARL den Stora Kung sig låter vårda om
Vår Saligheet och Troo: han haar vår Omsorg lättat,

Ty Lärde Män, som här den rena Christendom

Sko öfva, har Han sändt (men Håpp oss här till mättat)

Och mången helig Book på bägge Språken, som
Skall hugna detta Land, af Glädie vij så fiäsa,

Vår vilda Granne vill nu och så lära läsa.

CLXXXIX.

Tänk på, jag minns ännu, fast desse Cedrar löfvat

Sig nijo Gånger fämm, seen jag heelt flink på Been,

En yngling Rask af Åhr meer lustig än bedröfvat,

Drog frå mins Faders Tiäll och under denna Green

Alt seen på främmad Strand bå Ondt och Godt bepröfvat:

Gått Vall med utlänskt Fää och plögt så sällsam Reen,

Som vore det i Gåår, hur mine Landsmänn taala

I Värmars Bygd, och hur Västgiöta Tuppar gala.

cxc.

Jag veet ey, hur mig är, när jag min Tanka sänder

Långt Öster öfver Siöö in till de Svänske Skiäär,

En med-född Underkrafft mit Sinne strax itänder,

Som i Mig lefver städs, den Åldren ey förtäär,

Men mig med starkan Drifft till Födslo-orten vänder,

Lijksom een Segel-Nåål fast moot Storm, Ström och Väär,

Så högt i vildan Våg den klooke Siöman seglar,

Hon doch af med-född Gunst i Nordenspunckt sig speglar.

CXCI.

Så är mig och til Mods, när jag min Barndoms Bygder

Betracktar: Vermeland, du alle Länders Prijs,
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Du äst upfyld med Lust och alsköns ädle Dygder,

Du äst för alle Land ett jordiskt Paradijs!

Om man med bundan Syn, där min Faars Gård står bygder,

Mig ledde, kiände jag igän båå Ugn och Spijs,

Bå Kyrkior, Bärg och Skoog, men mäst (hör, hvad jag säger),

Gläds Jag med Dig, att du så Mildan Konung äger.

CXCII.

Gud signe dig, Kung CARL, i Evigheten långa,

Gud signe all din Ätt! Så vidt, som Jorden gåår,

Skall din Nijt-älskan ut i alle Rijke gånga.

O Heerde, Rijk af Tro, som dine villsne Fåår

I Öcknen sööker up, Gud gee Dig Frögder många

Och långsamt Daga-taal och månge gode Åhr!

De Fånar här i Skoug, som sin Kropp illa Skiula,

Dem lärer Du, o Frögd, på Svänske Toonar Juula.

CXCIII.

Så gläddes Svänske Männ och all den Hedna skara,

Som boo i fiärran Land, fullvisse i sitt Sinn',

Att vij frå Svergie nu dijt komme, men jag svara:

O Lands-man utom Lands, Oss hafver mångfald Vinn

Fört uti några Åhr, att myket Nytt erfahra,

Snart heela Världen Kring och sist hijt till Ehr inn,

Att Eder hälsa på och lijtet hoos Ehr luura,

Men Präster haa Vij ey, då blee De lijte stuura.

CXCIV.

Doch härbärgera de Oss effter all Förmåga

Med Vilia och med Dåd; Jag lade detta till,

Hvad Vår Kung lofvat haar, det lären I snart åga,

Ehr Ängslan gifve sig i Tålamode still

!
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På Vägen äre Dee, som sig hijt till Ehr våga.

Sij, huru Gud sitt Folk bå trösta kan och vill!

De föllo mig om Halls med Tårar ned på Kinder,

Så snart min Båts-man up sitt Ankar åter vinder.

cxcv.

Sitt Lopp fort satte Han för uthan till att Loosa,

Ty Han haar varit förr på denna Svänska Reed,

Och ända Ost till Nord han fogade sin koosa

Ved härlig lijdsam Fart, at Jag där gladdes veed.

På hvarie Sijda Kring de snälle Hafs-Svijn noosa'

Uhr blanka Böljan up och hvälfdes åter ned,

I det et lång-sträckt Skepp mon moot oss up lovera

Och kom oss Bord om Bord tolf Mijl nord om Terzera.

CXCVI.

Jag fråga, hvadan här? De svarade: frå Londen.

Hvart hän då? Jag. De strax: til Svänska Maij-gatt.

Jag: haani Präster med? de ropte tree på Stunden.

Ved Suuden, där De stoo, De väfftadé med Hatt,

Jag vinkade med Duuk, ty Tecken gee med Munden
Var mig förlängt nu frå den Engeländska Katt,

Doch önskte jag dem Börd och prijsa CARLS Åminne,

Som och i vilde Land nu gläder Svänsk och Finne.

CXCVII.

Vij vore mitt på Siön: där kom een stilla Lognad,

Så att där rördes ey den aldraminsta Fiäär,

Där ved een Siöman klook haar myket ringa Hognad,

Ty på Delfijners Leek och effter sådant Väär

Plää Ijlingar och Storm taa Krafft och Nödfull Mogna',

Som een siö-farin Mann Döds-fahror offta bäär.

Ved andra Dagerand, just då man Pompan tömmar,

Begynte Skepparen förtälja sine Drömmar.
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CXCVIII.

Mig drömd' i Natt, saa han, att Månan blef helt borta;

Mig tycktes alle Land de vänte på nytt Ny,

Men Solens Dagar dem seen blefve Mäckta korta,

Och ingen Måne sågs der meer i Åhren Try,

Och hur Man vänte på den Himmlens Silfver-vårta,

Hon än då sig ey meer framtedde öfver Skiy,

Men Solen, som man ment Ny-måna skulle föda,

Hon Gladdes och Gick ned och Lades bland de Döda.

CXCIX.

Tjock Töckna, Dagg och Slagg seen heela H afvet hölgde,

Ett faasligt Mörker sig på Jorden reeste opp,

Högt-voxne Floder och de stoore Skrämslor fölgde,

Som Styret vrede om och irrade vårt Lopp;

Då alle Himmlens Bloss i Kolsvart Natt sig hölgde,

Gick vårt Skepp miste om den Udden af gott Hopp,

Vij lede, tycktes mig, Skeps-brott i denna Dimba

Hoos dee Folk-ätare, de grymme Tuppin-Imba.

CC.

Half-döde vij då strax, som ännu Simma kunne,

Oss kastade på Vraak, och i ångst-fulle Mod
Vij änteligen Land med trötta Armar Vunne,

Men desse Stränder vaa Tiock-lefrade af Blod,

Och hoo, som steeg på Steen, de vilde Skogsmänn bunne,

Ty all den Magra Hoop på Sanden samlad stod;

Jag veet ey, hur det kom, vårt Hufvud de strax åte,

Och vij med lijte Lijf ändå i lijfvet såte.

CCI.

Nord-stiärnan med de Två, som henne sägias väckta,

På Siömans Orde-sätt i Moln-bedragne Floor
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Hon hölgde sig för Oss, som Henne Helig ackta,

Och inte Liuus sågs meer på Himmlens hvälfda Choor,

Men som vij Längre änn det Vijd-under betrackta,

Vår Leede-stiärna vox, blef Skijnande och Stoor,

Med een vijd Stråhle-krans om gifven, klaar som Soolen,

Och lyyste Dag och Natt bå Södr' och Norra Johlen.

CCII.

Han vacknade där ved, och denna Drömme-gåta

Kund' ingen af Oss tyy, men ved hans sista Ohl

Storm-virffl i Tackl och Tyg mon Hvijna, Gny och Låta,

Vår Store-mast språng af, och Styremann om Bohl.

vee, hvad vill oss nu vår långa Reesa bååta,

I ty vij drifvas kring Reedlöös' i omild Fiohl'

!

Förflugne Siögar högt vårt Hufvud öfver ginge,

Vårt rancka Skepp drog in sin sönder-refna Vinge.

CCIII.

Vij hollo Händer up och skatta dem för Sälle,

Som under Skoge-root nu såfva sött i Graf,

1 deras Mödrars Arf och Fäders Grifte-ställe,

Emädan oss för giör det Döffva falska Haaf.

Vij redde Oss och nu till vår Lifs ändas Qvälle

Med Böner, ty den förr ey Andackt veet utaf,

Är nödigt, att han och på Troolöös Graan-Bortboijer

Sin Leed åt fiärran Land och vilde Fiohlar plöijer.

CCIV.

Med detta onda Väär kom Rycktet ned uhr Skiyiar,

Som i ostadigt Hem mit mellan Molin och Jord

Boor, seer och talar om Alt, hvad i Skoog och Byiar,

I Städer och på Land förfaller; sine Ord
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Hon Dubblar up, ehvart hon gå'år, och Världen hijar.

Men Ondt är altid Sandt, hon roopte mig om Bord,

Din Kung afliden är, af Häpnad vädret stilltes,

Men Ögat mit des meer med Salte Vågar fylltes.

ccv.

Vij grete all den Väg, alt til des våre Stammar

Ved myken Ångst och Nöd Land-kiänning räckte på:

Då änteligen seent vid Amstels rijke Dammar
Med vällug Trossa jag mit Sprott beläggia må

Så Sorgfällt, som jag var : där hördes, huru glammar

Hvar man i Glädie-roop, där håppades på Tåå,

Där lästes i hvar Vrå Frögds-, Frids- och Sämie-Zedlar,

Hur vår CARL effter Döön all Världsens Strijder medlar.

CCVI.

Stoor lijsa våre Såår af denna Tijdning nöte,

Seen Segla vij nord om Mosköö, där Mahl-strömn giääs

Och så seen Hem igen, altijd ved vänligt Möte,

Då vij två Gånger först sett Frussna Kimbernääs,

Ty i Graan-vijkan in vij firade vårt Siöte,

Där ijsar Simma tätt, där Våg i snöö-kraaf hvääs;

Sist siungdes desse Ord af Kysser i Arkangel,

Där din Kung och ey haft på Lof och Vänskap Mangel.

CCVII.

Förrn Stora CARLS Beröm på Jorden skall taa Ända,

Förr skall till Arakam den höga Svänska Graan,

Full mogen Kokos-fruckt i ömnigheet utsända,

Och tröge Hvalar, där af Grönland hugger Traan,

Sko högt på Dofre-fiäl des brede Ryggar vända.

Förr skall i fodrat Pälls den Naakte Indian

Vid Oby rijda kring sin kiända Ericks-gata,

Och China-männ beboo den Sölfver-strömmen Platå.

* * *
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GIÖTA KÄMPA-WISA

OM

KONINGEN Ä HERR PÄDAR.

1. Herr Pädar han drömde en dröm om a Natt,

Dä war alt om så weener ena Möja;

Den wille han i sömnen så giärna taga fatt,

Han nappa henne hårdt i sin Slöija.

J hafwen dät wäll hördt, at CARL KUNG bar sårgian för

hennar.

2. Han nappa uthi Slöja; men kan troo ho streeta moot,

Så Säng å sparlaka de bruste.

Hon sparka Herr Pädar på sin ömskinna Foot,

At han wackna där weed å swåra pusta.

3. Herr Pädar han säg utmä sängeståcken wree

Alt uthi en oroligan dåwa:

"Ey wet iag hwa mäg skadt nu i Nätterne tree,

At iag alsinte orkade såfwa!"

4. Herr Pädar han roopte til små-swännar två:

"Mäg tyckes tuppa börja nu å gaala;

J beden mine Spåmänn in före mäg gå,

Mäg löstar alt med dem at taala."

5. De Spåmänn de träda i Sängeståfwan in

På präcktigaste wijs som de kunne.

Å alle wa de klädde i räf- å sabelskin;

Herr Pädar uppå sängen de funne.
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6. De boga för Herr Pädar alt neder te Johl,

J sänga där han låg å säg skräckte,

Å taalte honom till mä ödmiuk-fulle ohl

:

"Hur kommer dä du oss så bitti wäckte?"

7. "Å ingen utaf oss weet än af annan lag

Å ingen hafwer annat än i Minne,

Än at Herr Pädar såfwa plä till liusande Dag,

Hwij ästu så orolig nu i Sinne?"

8. "Å är icke Herr Pädar så wällug Herre-Mann,

Den yppersta i Gårda-Rijke?

Ä nåntij någon ting, som honom feelas kan,

Som har i Mackt och Ähra ey sin Lijke?"

9. "Ey feelas däg Land, ey feelas däg Slått,

Ey feelas däg Rysse ställts Fruger.

Du hafwer här i Wähla så låtli mycke gått;

Hwad är dä däg i magen då så suger?"

10. Herr Pädar han swara i wredefullt Moo,

Han opsyn som Ellgloa skåller:

"Å om ehr Signe-Konst är wisser och ä goo,

Så sägen i mäg straxt hwa mäg wåller!"

11. "Å rätt så snart dä dagas, då will ja gå the skalls,

Där säg i går de Myre-Biörnar giömde;

Å hören til i alle i dä kosta skall ehr hals,

Om J ey sägen straxt hwa mäg drömde."

12. "Å nådige Herr Pädar, i sticknen icke så",

Dä swarade hin digre å hin dålje,

"Hvad Eder hafwer drömt wij fulle gissa må,

Så snart wår hals blijr smorder med Ålja."
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13. "När ålja smörjer hals, seen är ey ondt at spå,

Hwad älskog Herr Pädar månde qwälja.

De Rysse-Frugers Barm han passar ey meer på;

Uthrijkes fager Möö han nu wällier."

14. "Wed Hålma-gårda strann där dansar ena Möö,

Dock fast om hon sin Mödom däg neekar;

Men höken kan stå moot din wålltaka-nöö?

Den är ju den din Hog uppå leekar?"

15. "Så hör ännu, Herr Pädar, hwa jag däg säger meer,

För däg iag ännu aldri plä skarwa

:

Å hennes Namn kan jag däg säga, om du beer,

Den Möja hon heeter stålts Narwa."

16. "Hon hafwer och een Söster, som mindre är än hon,

Lijtan Iwangroo månde hon säg kalla.

Den wille wij först narra te däg uth baak om Loon;

Seen om Mijdnat den stålta öfwerfalla."

17. Herr Pädar språng up gladlynnt, han klädde säg i skinn,

Han tacka dem med nådeligo tale,

För det de råka på den Dröm, som i hans sinn

Den heela Nätta giordt honom qwale.

18. "Å när iag den skiön-Jungfru får taga i famn,

Hwar effter mitt Hiärta så längtar,

Så skoni all i hopa få Förstlige Namn;
Där effter iag weet hwar en trängtar!"

19. Där stod en gammal Kiäring, hon lydde där uppå,

Hon runka sitt skynkiota Tryne:

"Förstinna blijr iag och, när i blij Sann-spå",

Sade hon då, ty hon war i syne.
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20. "Ty aldrig har iag sett makan Fanta we Ström,

Hon kan ey luckta rysslädra-Remma

;

Hon är om alt sitt Lijf så kettoll å så öm —
Å wälluge Herr Pädar, blij hemma!"

21. "Å aldri har iag sett makan Fänta på Gräs,

När Manfolcka giöra henne ähra;

Hon spåttar å hon slår, hon fnyser å hon fräs —
Komm aldrig, Herr Pädar, henne nära!"

22. "Å aldrig än kom nåhn mä den Möja innom båås,

Som bor i så håll-faste burar;

Å döra hennas stängia så styfwe hängelåås,

Å Nastun har jamntiocke Murar."

23. "Den Jungfru hon hafwer och så underligan seed,

När utländska belare de komma:
Hon släpper ingen in, förän han giordt beskeed

Å fåt ruus i knijs-knas å Momma."

24. "Å alt dä där tappas, dä skiänkes in hett

Tå källar Drängar, Swänsk eller Finne;

Ty alti pröfwar hon så sin Frijares wett,

Om han och hafwer kiärliga ölsinne."

25. "Hon hafwer och ett Drycke-Horn af rödaste Gull

Som dwärjar i Gripsdala smidde;

Af glödga Wijn-luckta fast man kan blij full;

Dock dricka skall hwar een, som där bidde."

26. "Dä fraasar utur den glödröde Drick,

Som blandas med Etter-heet nättel

;

Ey belare mä nöije där nåntij frågick

;

Han wärre är än Wijborga-Kättel
!"
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27. Herr Pädar han stickna we Spåqwinnans ohl,

Som winnögd och wrång-syynt hon sade;

Han slo henne på Munn, så hon tumla under bohl;

"Jag wille", saan, "att Wargia däg hade!"

28. "Ty aldrig har iag råkat för makan ett Tråll,

Som hemma är i Hålskoga-Klöffter.

Den Jungfru, som ey will, den kan iag taa mä wåll,

Å porta' tåf järna iag löfter!"

29. "Sij hundra Tusen Ryssar mä Sablar i hand,

Som Marker å Stränder betäcker,

Will iag för hennes Dörar snart läggia til land,

Å nije Tiog stålte Murebräcker."

30. Straxt sändes bodkaflar i Månader tree

Kring heela wijda Gårda-rijke;

Där drefs i hoop Folck, som man plä drifwa Fee,

Wed Lijfsstraff at ingen skulle wijka.

31. De ginge deras gång åt Hålme-Gården uth,

Uti månge förfaselige hoopar.

Man kunde ey se Solan för Glafwar å för Spiut •

De stanna först we Jowalla-Groopar.

32. We Portdeyas Qwarn de sloge säg ee broo,

Alt öfwer de snäll-flugne Floder:

"Här wille wij nu alle både byggia å boo

Å grafwa oss i Johla som groder."

33. De twå weene Söstrar i höga-låfts Swaal

De dansa å de giole säg glade;

En Wäcktare på Muren först warse blef dä sinaal

Af Ryttare å Footfolck i rade.
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34. "Mäg tyckes som säg samlar", saa han, "een stor hoop

Där borte på Wäpssekylä giähle."

Straxt geer han til ett liudande wäcktare-roop

:

"Wist nog ä här Frijare på fähle!"

35. Stålts Narwa lilla säg genom winnelögat såg,

Rätt i dä hon den Wäcktaren hörde;

Straxt kunde hon och see hwar den store Hoopen låg:

"Twij däg, som wår Leek nu förstörde!"

36. Hon stängde sina Portar mä Bommar utå Ståhl,

Och til sine fulltroo-go-Drängiar

Saa hon: "sij Ehwem, som will in i min Gåhl,

Den skiänken i bra feeta slängiar!"

37. Herr Pädar, i dät han nu fick see hennas Buur,

Som han så förgiärna will' äga;

Då sade han: "mig tyckes som hon låge smått på luur,

Dock will iag henne först låta fräga."

38. Straxt talade Herr Pädar til Håmmänner tree:

"I skole gå ståltz Narwa berätta,

At hon ska taa reen Särk på, å sängen laga te,

Å säg wackert twåla å twätta."

39. "Ty, sägen I, en Herre, den wällugaste Man
I wähla, til henne will komma

:

I Affton willn haa ja, Czar Peter heeter han;

Der emot må hon ey töras komma."

40. "Si hundra tusend Bruumän de stå nu här på språng,

Om hon ey straxt will gee säg mä goda,

At alle hennas Drängiar slå i hiäl på en gång

Och henne taa mä wåldsamma mode!"
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41. "I sägen och hur iag will i fulle gått Maak,

Om hon mäg nåntij reeter eller äggiar,

Eldkulor slunga in i hennes Natstugu taäk

Och bryta neder alle hennes wäggiar."

42. "Men will hon blij min Fänta, min weena, min Bruu,

Oräckneli gått will iag henne gefwa

:

Ty been'a lät up Porten i qwäll klockan siu;

Utom henne iag ey längere kan lefwa."

43. De Giljare framrede; de klappa på Port,

Deras Stoor-Furstes ärne de förtälja;

Men finge dä til swars: "I packen Eder fort,

Min Mödom iag för Hoot ey plä sälja."

44. "A hwem såg nånsin Ungerswänn för skiöna Jungfrurs

dör,

Som första gången snorkar och puckar?

Den Frijare, som ey weet säg skicka som säg bör,

Han wijsas åf mäd harmfulle suckar."

45. "De månge Ryssepälsar iag rädes icke för

Och är iag ey så moofällt en Pijga;

Men draar Herr Pädar älskog til Swänske weene Mör,

Så måsten taa åf mössan å nijga."

46. "Herr Pädars Trug och Hoot iag acktar som strå,

Och iag är ey så skuggraddan Flicka;

Men är dä så at han nu te mäg frija må,

Glygga Brännewijns-Ruus måste han först dricka."

47. "I ogiordt Wäär Herr Pädar nu kommer hijt til giäst,

Som aldrig än haar reede te Tuna;

Han weet så wåll som Jag, hwem iag mäg hafwer fäst;

Hans Odygd finner här ingen Sluna."
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48. "En segersäll ung Hiälte jag låfwat haar min troo;

Den wil iag och til dödzdaga hålla;

Men om Herr Pädar kommer någe nära we mitt boo,

Heeta Ekeluta månde honom skålla."

49. "Här lagas och te Gästebo på alle mine Torn,

Herr Pädar i och dät låten weta.

Jag tror han kiänner redan här oosar bränt Horn,

Och drycke-kaara giöres honom heeta."

50. "Men hoo, som biur te Bryta min rööfärgia knutit,

Och slängeldar kasta i spärrar,

Snart kommer den, som honom lärer fullt weeta huut

:

Mig tyckes, at Herr Pädar reeda darrar."

51. "På wägen är min Wänn, min Herre å min Kung,

Med honom iag mäg långeseen mån para;

Herr Pädar blijr wist fählin, när han min Hiälte ung

Får see komma mig at förswara."

52. "Gud signe däg, Kung CARL, där du såfwer i natt,

Wist haar du dine Möjar i minne!

Mäg drömde, at Herr Pädar lop bort frå sin Hatt

Å stöfwelkraga faasna i Grinne."

53. De Giljare droo åf, å Huffwu hang på snee;

Herr Pädar detta Kalfskin de bore,

Och sade: "du ska tro, den Piga är ey gree,

Hon leer åth dine Krigzhärar store!"

54. Herr Pädar tog sin Mössa, han trampana med Foot,

Och swoor uthi ilsko å wreede

:

"Sko unge-swage Flicker töras duka mäg emoot,

Så är deras Undergång dem reede."
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55. Straxt stängde han dem bägge, te watten å te land,

I tijo wekors ångstfulle dagar,

Och plåga derars boning med Eld å med Brand;

Dock hörde han än ingen, som klagar.

56. Men hocken Ryss, som tordes wåga säg fram,

Ja, alle dee, som lust hade noosa,

De tumla på snee; de finge alle skam,

Och ingen kunde Marcknaden roosa.

57. Sij lijtan Iwangroo, som, efter ho wa minst,

Skulle derför' och först blij wålltagen;

Men hocken, som böd til gå där fram å taa Winst,

Blef swedd bå i Kraga å Magen.

58. Twå gånger komme Gäster in under hennes Wägg,

Som wille up i Wins-Glugga klifwa:

Twå gånger tijnte hon deras rimfrusne Siägg,

Och öste glygga Brännewijn för lifwe.

59. Hon tappa i Kannor, hon tappa i Kruus,

Hennes Swännar uhr Koppar Ämmar gute.

Fast många wore de, som då finge ruus;

De somna alla just där de sute.

60. Nu öfwersåg Kung CARL i Skåne sine Männ,

Å synte huru alt före weter,

Å saa: "du falska Saxe, däg klöpper iag wäl än,

Men min Edsworne Wänn är Czar Peter!"

61. Just då kom Ryckte flygande öster öfwer Siö

Och saa: "Kung CARL, du Segersälle Hiälte,

Herr Pädar röfwa will stoltz Narwa, din Möö;

Men ännu så spänner hon bälte."
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62. "Hon är wäl lijtan Jumfru, men strijder som en Man;
Och alle hennes raske små-Swänniar,

De fäckta som Kiämpar; hwart öga skiönia Kan
Huru illa Gårda-hoopen där we gränniar."

63. Å Kung CARL han satt på förgyllande Stool,

Han månde där we lijte säg besinna,

Och saa: "är dä den Wänskap, du swoor oss i fiool?

Du troolösa! Gud ska däg finna."

64. Just lijka som ett Leijon, som hinsidon Öön
Får höra sine späde Ungar skrijka,

Full ifwer å full harm dä lägger säg i Siön

Och hinner, förrn man troor, öfwer wijka.

65. Så modder, we Carls hamn, steeg Kung CARL ombord,

Straxt hyssades Trossar och Ankar:
"Å Herren ware mä däg, i Gerningar och Ord,

Och främje dine Anslag å tanckar!"

66. Å Kung CARL drog öfwer det salte Haaf,

Hans Segel stödde alle heelt stinna:

Hans Skepp lupo alle för Winn i fult traaf,

Å lyckelig Hamn alla de finna.

67. Den Swänska Flåte lade wed Päronä til Strands;

CARLS Hiärta af Ifwer mon brinna;

Han fråga sine Swännar: "hwad giör nij nu til lands?"

De roopte alle: "Döö eller Winna!"

68. Straxt tåga Konung CARL med ottatusen Man
Alt in under de Gårda-härars Bårgiar:

Men då ska troo Herr Pädars öga da raan

Af Skräck, Ångst å tusende sårgiar!
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69. Ty Sermethof mä sex gånger tusen til häst,

Som skulle Silla-Mäcki förswaara,

Han tyckte Swänskas Upsyn waan wärre än en Päst;

Ty tänckte han: "längst frå haar minst faara".

70. Han rijder til Herr Pädar i Borgen igän

Och säijer: "stora Czar, denna Timma
Är CARL Kung i Swärige mä alle sine Man

Öfwer oss: ty måste iag simma."

71. Han gaf säg i Strömmen mä Häst å mä Kar,

Han wille säg åth hinsidon laga;

Men många, som då törsta, de somna där qwar;

Starkt Strömme-ruus de kunde ey fördraga.

72. Herr Pädar han ropte med Sårgbundan röst:

"O, Sermethåf, du west wäll at leefwa;

Kom, tag mäg mäd åt Muskö i dänna här höst,

De Swänske kulor flyga så skeewa."

73. "Men, efter Jag drar bort, kiära Cröije, iag ehr beer,

Ty Swenskt Kruut i förr kunnat luckta,

En Fällt-Herres Namn i tagen uppå Ehr;

Nu rijr iag; de komma där i buckta!"

74. Å detta war en Tisdag, i Wintermånan kall,

Då tiugundagen syntes half mogen,

På samma dag i fiool, som Herr Pädar uppå Pall

Swoor wara Konung CARL hull å trogen.

75. Å då drog Kung CARL uth sin gullsmidde Brann,

Han skijner alt som Sohlen den röda:

"Mäd Gudz Hiälp sko wij i dag haa öfwerhann

Å alle Gårda-Männ iiggia döde!"
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76. Där we sköts Swänsk Lösen mä fyra skått i raa,

At stålts Narwas Tilstånd förfara.

Hwem kunde meer än hon då blij glättug å blij glaa?

Ty månde hon på ögnablecke swara.

77. Då hwijfva Kung CARL mä Tirfingen röd,

Som aldrig drogs uth uthan baane,

Där mä föll och af Himmelen en Tyckna och een Snöö,

Den Ryssa kalla bloodrödan Haane.

78. Där under brööt Kung CARL i Rysseborgen inn

Med alla sina fulltrogne drängiar.

Men då ska tro de Gårda-Män de börgia speta skinn

Å kläda så bloodiga slängiar.

79. Å fijra tiog hundra de swore där uppå,

Med Gudz Hiälp, å brynorna blåtta,

De skulle åttj tusende Wågehalsar slå;

Sij nu Bardas een emoot åtta!

80. Det Gårda-Lägre war af een tweedubbel Borg,

Mä Wallar å stört-diupe Grafwar,

Å spanskt Rytterij kring alt deras Torg,

Som späcktes mä spettsige Stafwar.

81. De Murabräcker låge så högt uppå Wall,

De dundra dä mästa de kunna;

Men lijkwäl gick Kung CARL emot dunder å moot knall

öfwer alt uti den samma stunna.

82. Jag troor at ingen åf dem, som först lupe an,

Weet sielf hur han kom öfwer Lijden;

Men fromme Häärars Gud, som alt giöra kan,

Han hialp å waa mä dem i Strijden.
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83. Nu börgia bädda hett för Rysse-ryggars päls,

Medan twee-äggia Klingor de släckta

:

"Å den, som wore nu längst Noohl åth te Fiäls,

De hwite Biörnas Ungar at ackta!"

84. De Swänske sammskått ginge som Liungelden snäll

Å tiuge tusen Ryssar de fälte.

Så leekte de mä dem in te mörkaste qwäll;

Kung CARL war Gudz segersamma Hiälte.

85. Men de, som wille römma, de rede uppå broo,

Å Broa braaka sönder i stycken;

De andra wille simma, å somli wille roo,

Men mästedelen drunkna i dricken.

86. De öfrige om Natten de kröpe in i hool

Och ingen toole meera upduka

:

"Å ingen utåf oss fåår nåntij meer see Sool!"

Sade de te sin första Dolgeruka.

87. "Doch wille wij först hämnas på desse Tyske Männ,

Som oss bräckt i denna Olycka."

De roopte: "äre wij icke hwar och een ehr Wänn?"
Doch högge de dem sönder i stycke.

88. Straxt, när de tyske Riddare dä Specktakel såg,

Twå dödar såge de med ett öga:

"Å aldri wore wij uppå makan et Tåg;

At fäckta meer oss hiälpa will föga."

89. "Den unga Konung CARL är Herre så Båll,

Hoo weet, han tör skiänkia oss Lijfwe,

Det Ryssa ändå lära oss ifrån taa mä wåll;

Til krigs-Fångar alle wij oss gifwe."
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90. Då gofwe sig til fånga så månge som de waa,

Croije, Felt-Herren, han waa den första.

"Å Stora Kåning CARL, war nådelig!", de saa,

"Wij alle effter din Nåde törsta."

91. Snart kom och Dåligruka å tiggde sitt Lijf

För säg å sine Mädbröder alle.

Då taalte de Swänske til tijdfördrijf

:

"Å desse tiääna bättre te gå walle."

92. Mä bara hufwun föllo för CARL Kånung need

Mång tusend på nåder och Onåde

:

"Herr Pädar, å Herr Pädar, som bort ifrån oss reed,

Du saaker äst til all denna Wåde!"

93. Nu taalte Kung CARL: "heela Wärlden skal see

At Jag als ingen Lust haar i Blode;

Ty stijgen up, i alle, som liggen här å bee,

Ehrt Footfall skall lända ehr til gode."

94. "I Ryssar, Gewär läggen ned, å gån hem
Hwar å een til hwar sine Orter;

Men om wij någon wäpnad mehr råka utå dem,

De kläda Sko blodiga Siorter."

95. Å tiuge tusen Ryssar mäd Eene Kiäpp i hann

De ginge där mä sina färde:

"Å skam taa den nånsin meer Sabel rörer an",

Sade de, där de löpe öfwer gärde.

96. Men nije store Jarlar å fäm tiog Håmmän,
De yppeste qwarlefwor af slage,

Dem tog man wara på; de sitta alla än:

D'ää de, som sko betala lage.
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97. Å hundra Mura-Bräcker å try tiog å fem

Å tije te, när man nooga räcknar.

Å fast så många Faner, som där kiördes hem,

Men Krookswääl å Haakar ingen täcknar.

98. Å hwem kan tälja punnwaror, pänningar å tällt

Å alt dä, som fans där i Lägre?

Dä nyttiar Konung CARL å hans Män nu i fällt;

Ingen Rysse kan dä mera wägra.

99. Dä säges at Kong CARL i dät hijskeliga Slag,

Sedan Rinnaren snuppla moot Låge,

Haar reede mäd een Stöfwel den uthlängste dag

Å fäcktat med Kiämpa förmåge.

100. Å nu ree Konung CARL te stolts Narwa lilla in:

"Hur stååre te", saa han, "mä min weena?

I Natt wil iag såfwa på hwijta Armen din,

Du har nu länge nog bodt alleena!"

101. Hon fällte i glädie så mången modig Tåår:

"Wällkommen !" swara hon, "du, som stälte

Ditt dyra Lijf up för Sällheeten wår;

Sinne Gud däg, du Stridsamma Hiälte!"

102. Hon tagde, men kiyste på Konungens hann;

Ty Räddhoga, häpnad å Glädie

De lop' i hennes Bröst lijka som hwar om ann;

Doch, Glädien blef främst nu på Wädie.

103. Men sij Herr Pädar håller än öster ut mäd Åå,

Han illfijnas heelt uti Höge;

Han lyder å han lyssnar hur' alt skulle gåå,

Men sammskåtta räcknar han noga.
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104. I det kom een fram, som stimmet öfwer Flod,

Å wååt war han än baak om öra;

Han lopp, å lopp fort; Herr Pädar, där han stod,

Saa : "hwij löper du så, lä mäg höra?"

105. "See där; see där ä de! nu siuta de igiän

;

O, wore iag nu baak om de Kullar!

Ja, rätt nu ä de här, de willsinnte Männ;
Hör på Trommpeta deras, hur' ho lullar!"

106. "Där komma de Swänske i hamn å i häl;

Där hialp hwarken Sabel eller öxa,

Alt hwa de råkte på, då sloge de ihiäl",

Sade han, å han siällfde i Böxa!

107. "De giorde öfwer Wallen så mäcktuge språng;

Ho kan deras Lång-Swääl fördraga?

Dä wärsta war, de skute alla på en gång

Å skoonte hwarken Hals eller Kraga."

108. "De slogo i hiäl fyra, de sloge i hiäl fem,

De slogo 'hiäl hwar man, kan iag meena;

Å aldri knådes bröö meer i wärdane för dem

;

Men iag slapp där undan allena."

109. "De toge dina stycke å alt dit gewär,

Å alla dina Faaner så nyia.

Mäg tyckes Träa ruska; rätt nu så ä de här,

Här är intet Råd längre bija."

110. Då ree Herr Pädar åf, men swara ingen raa;

Han månde säg swårliga förfära.

Han stanna 'ke förn hemma i Moskowa staa,

De Tiender han siälf månde bära.

313



Gunno Dalstierna

111. De Gårda-Jungfrur dansa i wijde höge Låfft,

De koxa så tijdt under Lijda:

"Å hwem troo där flänger i footsijdan Kåfft?

Snält öster uth så månde han säg rijda."

112. De Ryske-Fruger stånda we store Nogåhls lee,

De wänta sina Herra hemkomma

:

Å hemkomma Hästa, å blodiga waa dee,

Å Sahlana de wore tomma.

113. Straxt hördes ett Skrään långt öster under skog:

"Wee oss! wåre Männ ligga slagne;

Hwem kiörer nu wår Harf, hoo styrer nu wår Plog?

Å alle wåre Herrar ä tagne!"

114. Men där groor en Fägnad i Swearjkes Lann,

De Wall-Barn de lalla å de qwäda.

I Giöta där frögdas bå Qwinna å Man,

De låfwa Gud, som dem welat gläda.

115. Ä ähra wari Gud, som hin troolösa slåår,

Som säg ey wil råda eller rätta!

Herr Pädar, dine slagne, som liggia där i skåår,

Å du sielf, äst Wittne te dätta.

116. Du Stoore å du Starcke, i Högdenne boor,

Som ögna-ste'en ackta din Smorde!

Bewara Konung CARL, som säg dig förtroor:

Hans Fijender din Krigs-Ängel Morde!

J hafwen dät wäl hördt, at CARL Kung baar sårigan för

hennar.
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EEN FISKARE-BROOS VIJSA,

giord för älskande åkare och deras frutimmer.

Endtlig' gapa iag så längen,

Tills iag fick en lort i munn.

Barnet p . . . a måst' i sängen-.

Det har lekt med eld en stunn.

Den, som ser för stint i solen

Måste derfrån stelögd gå;

Den, som leka vill med kohlen,

Måste svarta finger få

Sällan man i vatnet plaskar,

At man icke stänker sig;

Had' iag arma stackars masker

Kunnat för besinna mig,

För än denna kiärlekz siukan

Blef med list min öfverman

!

Hade iag väll tillstänkt luckan

Ock ey Elin skådat an!

Dock, iag seer det skall så vara:

Giort blijr aldrig ogiort mer;

Derför iag mig ock förklarar,

Att iag thet helt gierna seer,

Att iag Elin, om iag kunde,

Älskar lijk som barnen brödh,

Mer än någon tomer bonde

Giör sin täljknijfztiocka grööt.
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Elin älskar iag rätt mycke,

Ty hon är rätt miuk och fijn,

Hvijter som ett slessingzstycke,

Miuker som en docka lijn,

Feeter som en giödder sugga,

Rööder som vår grannes knuut,

Nätt och lijten som en mygga,

Snab och qvick som räffellkruut.

Elin är min buxsäkz-klåcka,

Elin är min russin-strut,

Elin är min såckerdocka,

Elin ist mein höchstes guth;

Elin är min frögd och gamman,

Elin är mitt sobbellskin,

Elin är mitt alt tillsamman,

Alt i hop är Elin min.

Förr skall gråsten blij en limpa,

Förr skall oxen vingar få,

Förr skall suggan blij en simpa,

Förr skall Stockholm lära gå,

Brunkeberg blij förr en båter

Och min rumpa apothek,

Förr än Elin iag förlåter:

Elin är min grijsestek.

* * *
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En ny, lustig och begärlig Visa

EN NY, LUSTIG OCH BEGÄRLIG VISA.

Kom, drängar, kom, pigor, kom, gåssar, kom, flickor, kom,

stintor

!

Håll edra saker så kiäcka, så styfva som flintor!

Det tjänar sig bäst att I, drängiar, nu hålla ehr framme;

Kiär flickor, mig tyckes, att I ock giören slut uppå glamme.

Fast bättre begynna på leka,

Än at I så sittia i vrå,

Lijk som I vor nu kyst.

Tänck man doch, huru tyst

Flickorna låta sig smeeka.

Det tåles ey länger : begynnen med lyster ehr dantza

;

Seen sku vij väl giöra vår flijt och rätt lederna ansa;

Vij sku väl så laga, at lederna stela blij miuka.

Lät gå mähn det går! I snart läkedom få för ehr siuka.

Så, lustigt, rätt så skall det vara

:

Springa omkring uthi en ring.

Skalck den som tröttnar först,

Vore han smärr eller störst,

Ibland vår liufväste skara.

Nu fort med leken: iag drog öfver hafvet, det salta,

Och straxt deruppå : fattig fogel; då måste man halta.

Seen kommer den leken: Jag hafran min skall låta skiära,

Der näst : Hvad vill bonden sin unga kiär hustru förähra ?

Så dantzas här fritt: Stubbe stätta,

Brand Nicola går med i raa;

Sedan Qyarn-Dantzen fort:

Det är ey der med giort.

Så skall man jungfrurna tvätta.
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Då föllier derpå : Jag väl veet hvar höglofte det ständer,

Der inne boor fager en möö; hvem är som icke vånder

At leka : Af sorgen bedröfvad iag är i mitt sinne,

Förutan dhe leekar, man ey så kan ha uthi minne.

Sen dantza vij Engliske Gicquer;

Een menuet går ock så nätt,

Väl som Bouree Pecour,

Så ock Gavott Vamour,

Rätt som det hvar och en lijkar.

När vij nu så natten med lust och med nöye fördrifvit,

Så dricka vij om med våtvahrorne, som är oss gifvit

;

Vij dricka väl glasene två, kanskee tree eller fyra,

Till dess att vij kiänna, vij nå så när fått ha vår hyra.

Då jungfrurna hem vij ledsaga,

Lyfta på hatt och biuda god natt;

Straxt vij tillsammans gå,

Der vij godt vijn kunna få

För vår försvagade maga.

Sij så, sij så måste man lustigt Juhltijden förnöta.

Så länge Juhltijden står på, är man säker för böta,

Fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta:

Det kostar oss sielf våra fötter, om vij blifva tråtta.

Vij hafva en Juhl man om åhre;

Få vij ey då hålla uppå,

Bruka vårt tijd-fördrijf

Med vackert jungfruvijf,

Klappa dem sakta på låre'.
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SUPPLIQUE

till Konung Carl XII att blifva Chartce Sigillatce

Commissarius.

Stormägtigste, allernådigste Konung!

Den förnämste krigs-fiscalen,

Men gemenste generalen

Uthaf dem, som niuta lön,

Kommer med en ödmiuk bön,

Ber, att han må få berätta

Sina vilkor mycket slätta

Mot den tiensten, som han giör,

Och commando, som han för.

Några hundrade profossar,

Som de argas ryggar krossar

Och ej skiämta, när the slå,

Under mitt Commando stå.

Blåckar, spö och handeklofvar

För the styfvesinta bofvar,

Påle, trähäst, gatulopp

Giöra väl en vacker tropp,

Som mig tillåts commendera;

Doch det båtar mig ey mera,

Än det i mitt magra kök

Syns theraf en tunner rök

:

Ty min arma stackars dextra

Hon förtienar inthet extra.

Sedan åhret hinner kring,

Fins af lönen ingen ting.

Huru flitigt iag dock skrifver,

Ingen mig någ't derför gifver;

Ingen ting blijr mig beskärdt,

Inthet är thet häller värdt.
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Ty then som blir lagd i kista,

Sen han nödigt först månd' mista

Hufvud sit i spetzgårds ring,

Gier therföre ingen ting.

Tertialen, iag kan samka

Af de böter, som här vanka,

Giör et litet capital

För en fattig general;

Ty bland desse arma drängar

Vankar mera hugg än pengar:

Ryggen måste hålla här,

När som pungen tömmer är.

Skinnet måst the låta nöta,

Med sin rygg för brottet böta;

Men deraf begiär ey iag

Tertialen efter lag.

Härutaf så lär väl synnas,

Huru mina vilckor finnas,

Om jag snåler kallas bör,

A t jag mer begiära tör.

Vill Ehrs Majestät mig gifva

Litet till, så kan jag blifva

Hielpter i min trångmåls nöd

Till en liten beta bröd:

Ty den på de hvita lappar,

Som man kallar stämplat papper,

Förr fått sättia namnet sitt,

Har gåt lif och lefnad qvitt.

Vil Ehrs Majestät mig höra

Och mig dät tillåta giöra,

At mit namn, som hans, nu må
Främst på slika papper stå,

Så blir, fast min tienst är slätter,

Mine vilkor något bätter.
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Får jag det til det jag har,

Sij, så får iag bätre dar.

Om iag faller ödmiukt neder

Och om affirmatum beder,

Men negatum slår omkull

Alt mitt hopp i ängslans mull;

Tänck, et ord, gifmilde konung,

Giör mit bröst til nöjes boning:

Hvad iag ber är man ett Ja;

Får iag det, så blijr iag gla.

Eders Kongl. M a j : 1

2

General-Auditeur

Isr. Holmström.

* * *

EPIGRAMMER.

Grafskrift öfver Konung Carl XII : s hund.

Pompe, kungens trogne dräng,

Sof hvar natt i kungens säng.

Sist, af år och resor trötter,

Led han af vid kungens fötter.

Mången täck och fager mö
önskade som Pompe lefva;

Månge hjeltar eftersträfva

Att få såsom Pompe dö.

Verser, skrifna i sanden med en käpp.

Een penna uthan fiähr, een book föruthan papper,

En skrifft föruthan bleck, een tiggar uthan lappar —
Ä fyra rara ting ;

— dock finnas alla här

:

Ty detta skref med käpp een fattig secretair.
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DÄ JAG ÄTSKILLIGE SÄRSKILTE WÅHR-TIDER,

BEGYNNANDES IFRÅN ÄHR 1712. AF EN SWÄR
OCH HÄFTIG SKÄLFWE-SOT WARIT ANGREPEN.

Åhr 1712. den 1. Maj.

NÄr nu i Wåhrens-frögd all Wintrens möda stanar:

När Nächtergalens Hud till Gen-liud bärgen manar:

När dagen bäst blVr lång, då bli'r min glädie kårt,

Min sorg den flytter till, när andras flytter hårt.

J löf-beklädde Trä'n, som i E'r fägring grönska

:

J hugnens af det wäl, som andra sig tillönska,

Dens glädie ök's, som ej sin glädie lärt förstå;

Den glädien älska wet, den wiker glädien frå.

Dock dårligt är, at jag så tidigt börjar klaga;

Jag ta'r wäl Oket an; jag kysser HERrans aga:

Min Ungdoms tuktan blVr mig Ålderdomens pris;

Om något giöra kan, giör Motgång Mannen wis.

Nu Himmel! styrk mitt hopp, och stöd mitt swaga sinne

:

Förök mitt Tålamod, gif tröst i hiärtat inne!

Will Du jag färdas skall, så är jag HERre här;

Will Du mig rätta vpp, Min Gud, skie ditt begiärl
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Åhr 1713. den 3. Maj.

HWad? hö'r jag dig igen i Lunden lustigt spela?

Och med din skiära Röst den wida Luften dela?

Hwi skall din glädie-sång förkunna mig mitt qwal?

O Skogens Sångarin! Du sköne Nächtergal.

Wäl an, will du min Sorg uti din Wisa fatta;

Skall jag igenom dig mig mera lycklig skatta?

Beklagar du (kan skie) det Wåld du lidit har?*

Och i det samma del uti min Ängslan ta'r.

Hwad giör du? giör du det, så lät din Röst så klinga,

At du må Skaparen till Nåd i Nöden twinga;

Dock syfta hwart du will med dine stämmors Hud,

Jag länar minst ditt Mål, när jag will bedia Gud.

O Högste himla-Printz ! all godhets rika kiälla,

Lät af Din Nådes brun barmhertighet upwälla;

Giut salwo i min sår, och hiälp mig åter opp!

Gif hälsa till min Siäl och till min siuka kropp!

Åhr 1715. den 29. April

TÄnk! Lärkians fierde Sång mig nu i örat giäller,

Och åter skier, at GUD Sig mot mig wreder ställer;

När genom Luften hon med sina wingar ror,

Då är det re'n så dags, at plågan hos mig bor.

Ach! hade jag din Röst och dine lätte Wingar,

Med dem du dig i hast till Solens Granskap swingar;

Så flöge jag djt upp, och klagad' så mitt We,

At nåden ej min nöd skull' utan tårar se.

* Här alluderas till Ovidii dickt, at Philomela, som af Theréo blef

skämd, förwandlades i en Nächtergal, som för all sin tid beklagar det stränga

wåld, henne blef tillfogat.
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Åhr 1716. den 20. Maj

Men Nu likwäl, min Gud, fast ej min syn djt räcker,

Där Siälen bli'r förnögd, och djt mitt hopp sig sträcker;

Så hinner (som jag wet) Din godhet dock till mig

;

Ty utom hwarje widd, ju Nåden sträcker sig.

Jag med min bättrings tår Din Mildhets åker plöjer;

Jag wet, Du kommer wist, änskiönt Du litet dröjer;

Och tröstar mig därwid: Mitt sista siukdoms Åhr

Mig hos min Läkare en ewig hälsa spår.

Åhr 1716. den 20. Maj.

SÅ kommer du igen ifrån din Winter-Hwila,

Du Wåhrens glada Påst, ja lät din ankomst ila!

Den, som till all min sorg ett Åhrligt Wittne war,

Nu bär det glada båd, at Wreden stannat har.

Kom! kom! Wälkommen kom! och siung din Morgon-

Wisa;

Jag wet, det är din Ackt den Högstes godhet prisa:

Din ankomst (sälla Röst) föröker mitt behag;

Hur' länge hielpen drogs, UVr dock en hiälpedag.

Mitt hiärta rörs af frögd, min blod af glädie giäser;

Jag siunger HERrans Lof, och Hans beröm jag läser;

Ej annat än hans pris på mine stränger slås;

Hans Ros, och annat ej, jag på min pipa blås.

J Foglar, wilde diur, och alt hwad elliest andas,

Lät wåre Rösters Hud till HERrans Ähra blandas:

Och om mitt glädje-rop ej hör's till Lambets Thron,

Så skall min tysta suck dock winna Eder thon.
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Min Andackt skynda dig; Men tröttna ej på Wägen:
Min Tro misströsta ej ; Men war i Gudi trägen

:

Mitt Tålamod se till i döden at bestå:

Mitt Hopp förhoppas mer, så skall du mera få.

Gud, alla Härars Gud! när Din Basun skall liuda,

Och fram från Jordens buk till doms de döda biuda,

Tänk då, at Din Förtienst afplanat har min skuld;

Gud, ewig gode Gud, war mig en Fader huld!

Åhr 1724.

Då, med en utmattande siukdom, HERrans Hand hela

Wåhren warit swår öfwer mig.

NU är den tid förhand: at Fikon-trädet knoppas;

Den tid, på hwilken jag ock min Förlossning hoppas.

Jag hoppas, som med kors jag åter hemsökt är:

At Gud, nu innan kårt, med hiälpen komma lär'.

Jag spår mig en gång fri för all min Wedermöda

:

Min kropp en stilla Ro i Jorden hos de döda:

Min Siäl jag idel frögd i Christi Rike spår;

Jag spår och hoppas, at nu bli'r mitt Glädie-Åhr.

Ett Åhr, som aldrig se'n fördel's i Åhrsens tider:

Som ej förändring mer af Ny och Nedan lider

:

Som i sin runda längd alt jämt och lika står;

På hwilket Solens Hus ej up-ell' neder-går.

Far Wåhrens frögd, far wäl! far tid och alt u'r Minne!

Jag sluter Werlden ut: och Himlen i mitt sinne.

Jag öfwergfer mig sielf, och från min Hydda far;

Den Frögd mig bidar, jag i hoppet wunnit har.
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Åhr 1725.

JAg gladdes af det hopp, at snart min Wandring sluta,

Och för en flyktig Frögd en ewig Ro få niuta;

Jag öfwergaf mig sielf, och från min Hydda for,

Som jag ock nu hos Gud i mine tankar bor.

Hwar blVr du bleka död ? hwi skyr du den dig söker,

Och tar den för dig räd's? samt bägges Ängslan öker.

Hwad är ditt wåld, at du så länge hotar till?

Men sant: du diärfwes ej förr än den Högste will.

Hwi skulle jag för dig och min Förwandling rädas?

Jag skall med samma kiött och hud igen omklädas.

Den fruckte dö
f

n, som ej om ewigt lif har hopp;

Men jag dör glad, som tänkt at åter wäckas opp.

Jag ser de nakna Trä'n sig klä' i blad och blomma,

Och Rosor dö sin kos, när andra wäxter komma,

Hwad annat wittnar det, än idel wansklighet.

Åch säll! den Tidsens Lopp i Tid betrackta wet.

AFTON-PSALMER

1.

ALL Jorden mörker täcker;

Ty Gud nu Huset släcker,

Och Solen bergar sig;

Hwad skog och hafwet skyler,

Sig i des skiöte hwiler:

Alt sofwer sött och tryggelig.
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2.

Nu är den tysta dwala,

Då jag med Gud får tala,

J stilla Rolighet.

O salig natt och timma!

När Solens strål och strimma

Jag mitt i Mörkret finna wet.

3.

Des glantz min Siäl omgifwer,

At jag bewakad blifwer;

De strålar lysa mig.

Wäl den! i Gud sig hwilar,

Han trotzar Satans pilar,

Och har sitt Fäste inom sig.

4.

Mig qwäl ej Skuggans fasa,

Ej Gastars stimm och rasa,

EU' Nattens spökerj

;

De skott i Mörkret fara,

Den skadeliga skara,

Dem leder Gud mig wäl förbj.

5.

Han leder ock min willia,

At mig från Jorden skilja,

Till mitt förlofda Hem,

Dit, där jag hälst will wara,

Långt om den Stiärne-skara,

Det Himmelska Hierusalem.
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Auctorens Saliga Förtröstan och Slut-Sång

6.

Ach HERre! hos mig bida,

Och wik ej från min sida,

Nu ock i frestelse;

När Sol och dag förswinna,

Lät mig Ditt Lius då finna,

Du Gud och Jacobs wäktare.

AUCTORENS

Saliga förtröstan och Slut-Sång.

I.

NU sluter sig min wandring och min möda

:

Nu, GUD ske lof! min jämmer sluter sig.

Nu får jag se, för dagens Morgon-röda,

Hur' GUD, min Sol, han ewigt lyser mig.

O huru glad min Siäi til Frid jag sänder!

J tankar jag re'n wistas utom mig!

Jag Hytter bort, och til de sälla länder;

Nu, GUD ske lof! min jämmer sluter sig.

Lik som en dröm nu är, och snart förswinner,

Ett Owist Wist Oss gier at hugnas af:

Som Strömm.en bort i modrens skiöte rinner,

Ock samlas i det wida wilda Haf:

Som skuggan, bäst han syn's, har undanfarit,

Ock blott en skymt utaf dess wäsend' gier:

Så är hwad jag i denna wärlden warit,

En Dröm, en Ström, en Skugge och ei mer.
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III.

Nu få J ro, J trötta leder! smaka;

J, hwilkom ro i wärldsens öde trytt.

Jag önskar ei min wandring mer tilbaka,

Se'n jag har hit til kalla skuggan flytt;

Hur 1

hwilar sig min kropp i kyhle sanden!

Ock i sitt rum en liuflig swalka får!

Hur' gläder sig hos GUD den Sälle anden!

O huru wäl mig dock på slutet går!

IV.

Här får jag mig i wällusts strömmar bada,

Mitt förra qwal har glädien swulget opp

:

GUD gläder mig, som giör de trogna glada,

Si! wunnen är min längtan och mitt hop.

Fullkomlighet och Lius min Siäl omgifwa,

Slätt ingen man min stora 'Sällhet tror;

Ack, Gode GUD! hur skal jag dock beskrifwa,

Det rum, där som din Nådes Fullhet bor?

V.

Som Foglar små sig ganska glade giöra,

När Solens skien dem låckar ut til ro

Men rätt så snart sig åskian låter höra,

Straxt sökia opp sitt Hus, sitt Hem och Bo:

Så söker jag min säkerhet at niuta,

Här torde bli, ho wet? en usel tid,

På det, om GUD sin grymhet wil utgiuta,

Jag hwila må, och såfwa sött ]: Firiå.
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